weekbrief 17 maart 2017
terugblik
Deze week zijn we gestart met de science week. Het is prachtig om met kinderen allerlei proefjes te doen en daarbij de
vraag te horen: hoe kan dat eigenlijk? We stimuleren het doen van onderzoek. Als u meer wilt weten is het natuurlijk vooral
leuk om naar de Science Fair te komen as dinsdagmiddag. Om het zo te organiseren dat ieder kind wat kan laten zien en
ook iedereen naar anderen kan kijken is het nodig dat u zich bij ons meldt als u komt (zie de oproep hieronder). Als er
iemand anders komt dan u (opa of oma) dan horen we dat ook graag. Met de hele familie langskomen gaat helaas niet
vanwege de beschikbare ruimte in ons gebouw.
De school heeft als beleid dat we zoveel mogelijk ontschotten in ons onderwijs. Als je klaar bent voor een volgende stap in
je ontwikkeling dan is het aan de SoU om die stap te faciliteren binnen de mogelijkheden die er zijn. Zo zijn er kinderen uit
de onderbouw die (bijna) klaar zijn voor de stap naar de middenbouw. De mogelijkheden zijn er omdat er een heldere en
leerondersteunende structuur in de middenbouw is gecreëerd in de afgelopen 6 maanden. Doorstromen naar een andere
bouw gaat bij ons niet per definitie per zomervakantie. Wel brengen we structuur aan in de overstap. Zo zullen 5 kinderen
de overstap maken naar de middenbouw per 1 mei, en nog eens 7 kinderen per 29 mei. De ouders van deze kinderen zijn
deze week geïnformeerd over het hoe en wat van deze overstap.

Science Fair
Komende dinsdag is er een Science Fair. De kinderen
hebben allerlei proefjes gedaan op het gebied van
wetenschap en techniek. De kinderen gaan op de science
fair hun kennis uitwisselen door hun proeven en
bevindingen aan elkaar te presenteren. Deze fair is ook voor
de ouders open. De kinderen vinden het prachtig om dit ook
aan hun ouders te kunnen laten zien.
Ons eerste belang is dat de kinderen het aan elkaar
presenteren om zo ook van elkaar te leren. We willen dan
ook graag dat u zich aanmeldt (zoals aangegeven in de
Parro) bij Marja/ de leerkracht als u van plan bent om te
komen. We houden er dan rekening mee met de organisatie
van deze middag.
Mocht u niet kunnen en opa/ oma wil langskomen dan kan
dat natuurlijk ook. Dit dan wel in plaats van.. We hebben
niet voldoende ruimte in de school om alle geïnteresseerden
te laten kijken.

Doelwijzer 3.0
We werken op school met een kindplan voor ieder kind. We zijn het jaar begonnen
met een redelijk uniform plan voor kinderen in een leeftijdsgroep (jaargroep). Met
het intensief werken aan executieve functies (zie bijvoorbeeld: http://wijleren.nl/executieve-functies.php in de ontwikkelgroep kunnen kinderen steeds
meer verantwoordelijkheid krijgen over hun leerproces en wordt het kindplan
individueler van aard. Dit zie je dan met name terug in de leergroep.
Het kindplan vormt de kern van onze ‘doelwijzer’. Dat betekent dat het papieren
kindplan langzamerhand wordt ingebed in de digitale doelwijzer.
De doelwijzer is een instrument voor het individuele kind en voor de leerkracht.
Per leergebied verschijnen de eerstvolgende doelen voor het kind. Deze
tussendoelen halen we uit de leerlijnen in het basisonderwijs. Een leerlijn beschrijft
een (tussendoelen-) route naar een te behalen kerndoel of referentieniveau.
De doelwijzer heeft een enorme update gehad in de afgelopen periode. Die update
heeft als gevolg dat we de doelen die we in de afgelopen tijd hebben gesteld voor
kinderen in de doelwijzer op een onjuiste manier afgesloten moeten worden om
nieuwe doelen te kunnen stellen in de 3.0 versie.
Tijdens het portfoliogesprek wordt u zijdelings meegenomen in de doelwijzer. Het
gesprek gaat namelijk vooral over de groei van uw kind en hoe we samen (kind/
school/ thuis) die groei positief kunnen beïnvloeden. De doelwijzer is de tool die
we daarvoor inzetten.
De doelwijzer zal in de nabije toekomst steeds meer gebruikt gaan worden als
planningstool voor de kinderen. Daarna zullen we met ouders samen gaan kijken
wat het doel is om als ouder mee te gaan kijken in de doelwijzer en hoe we met dat
in beeld de doelwijzer gaan openstellen voor ouders. We zullen dan ook meer
inzicht geven in de werking van de tool.

vooruitblik
Komende week is er op vrijdag een inloopochtend. We openen de deur om 8.10 uur
zodat u 20 minuten heeft om met uw kind in de klas te zijn. Om 8.30 uur moeten we
met de klas beginnen.
Beneden in het speellokaal is er de mogelijkheid om met Mark in gesprek te gaan
over de School of Understanding. U bent van harte welkom.

agenda
21-3

Science Fair tussen 12.45
en 14.15 uur
24-3 Inloopochtend: 8.10 tot
8.30 uur
24 -3 bijeenkomst voor ouders
speellokaal voor vragen
e.d.
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