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Onze gouden weken
De periode van de zomervakantie tot en aan de herfstvakantie zijn onze ‘gouden weken’. Wij hebben u daar
eerder over geïnformeerd. In deze gouden weken zijn er
veel activiteiten en wat hebben we die gemist!
Een schoolreisje, het schoolkamp, maar zeker afgelopen
maandag de prachtige opening van de Kinderboekenweek met alle kinderen en
leerkrachten! Een feest voor de hele school!
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Dag van de leerkracht

Het eerste project van dit schooljaar is de Kinderboekenweek met het thema ‘Worden
wat je wil’. We hebben het op school over beroepen, talenten en vooral heel veel over
boeken en lezen. Er wordt voorgelezen in ons voorleestheater, we maken kennis met
nieuwe boeken en we openen komende week officieel de schoolbibliotheek. In de
afgelopen periode is de samenwerking met de bibliotheek gestart en hebben we de
middenruimte kunnen verrijken met een echte bibliotheek. Hier kunnen alle kinderen
voldoende leesboeken vinden, dit op interesse en hun eigen (lees)niveau. Ook de
leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt de school met nieuwe themacollecties,
boekaanvragen en leesbevorderingsactiviteiten. We openen de schoolbibliotheek
komende donderdag 7 oktober met de groepen 3 en hun ouders (een uitnodiging volgt).
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Kinderen mogen
verkleed komen in het
thema ‘Worden wat je
wil’

We werken al weer toe naar de herfstvakantie. Let u op onze studiemiddag en
studiedag in deze periode? Tijdens onze studiedagen richten wij ons op de scholing van
de kanjertraining en EDI (expliciete directe instructie), een lesmodel waarin goed
onderwijs wordt vormgegeven.
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8.30 uur opening
schoolbibliotheek
(groepen 3 en ouders)

Het weer verandert langzaam naar herfst/winter, maar we hopen voor de komende
periode nog op mooi nazomerweer!
Met vriendelijke groet, Jehannes Bokma
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Studiemiddag team
(leerlingen vrij vanaf
12.00 uur)

15

Afsluiting
kinderboekenweek

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Afgelopen maandag 27 september hebben we (als grote verrassing voor de leerlingen)
de Kinderboekenweek geopend. Iets eerder dan de officiële landelijke start, want door
de vele activiteiten die we organiseren kunnen we wel wat extra tijd gebruiken. De
leerkrachten waren allemaal verkleed en beeldden daarmee een beroep uit. Na het
openen van het Sprankelboek (de hoofdingang) hebben we kunnen dansen en zingen
met het lied van de Kinderboekenweek (Kinderen voor Kinderen).
Enkele aandachtspunten: Op woensdag 6 oktober mogen de kinderen verkleed naar
school komen. Het thema van de verkleedpartij is “Worden wat je wil”. Op vrijdag 15
oktober hebben we een afsluitende activiteit in en om de school en vervolgens start de
herfstvakantie.

Oktober
1
Extra schoolreisje
Sprankelnijs oktober

18 – 22 oktober herfstvakantie
November
1
Studiedag team
(leerlingen vrij)
2

Open dag
Sprankelnijs november
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Schoolontbijt
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Start week van de
mediawijsheid
(groepen 7 en 8)

Opening schoolbibliotheek
Op donderdag 7 oktober van
8.30 – 9.00 uur openen we
onze schoolbibliotheek.
Ouders en kinderen
van de groepen 3
worden uitgenodigd
om de bibliotheek
met ons te openen,
te gaan bekijken en te gaan
gebruiken. Een uitnodiging volgt
ook nog via Social Schools.

Social Schools
We hebben met u de overstap naar Social Schools gemaakt. We merken dat wij
elkaar nu via dit portaal goed kunnen bereiken. De verschillende functies binnen
Social Schools zullen verder worden verkend en eigen worden gemaakt.
Enkele aandachtspunten:
* Wij vragen ouders/verzorgers om de privacy-afspraken aan te vinken onder het kopje ‘administratie’. Zijn er vanaf 4 oktober
geen afspraken aangevinkt dan gaan we er vanuit dat we zonder afspraken een eigen afweging kunnen maken in gebruik van
beeldmateriaal. U kunt de privacy-afspraken altijd wijzigen in Social Schools.
* We blijven gebruik maken van een ziektemelding via het telefoonnummer van school. Zo weten wij (en u ook) zeker dat een
afmelding bij school is binnengekomen.
* Bij het versturen van een persoonlijk bericht naar de leerkrachten vragen wij u om rekening te houden met de werkdagen
van de leerkrachten. Daarmee weten we ook dat een bericht aankomt bij de leerkracht die deze dag werkt en niet bij een
leerkracht die niet op school aanwezig is. Bij twijfel kunt u ook altijd beide leerkrachten aan het persoonlijk bericht koppelen.
De leerkracht die werkt zal het bericht ontvangen en de ander op de eerstvolgende werkdag ter info.
Verkeer om de school
Wij willen u vragen om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. De kinderen leren op die
wijze goed deel te nemen aan het verkeer en het is ook nog gezond. Daarnaast zien wij dat de verkeersdrukte om de school toeneemt. Door veel autoverkeer kunnen er meer onveilige situaties ontstaan.
Ook krijgen wij vanuit de buurt reacties dat auto’s voor een oprit worden geparkeerd of de straat afzetten.
Dit kan ook niet de bedoeling zijn. Graag uw aandacht hiervoor wanneer het noodzakelijk is om met de auto
naar en van school te reizen.
Muziekdocent
In het vorige Sprankelnijs informeerden wij u over de komst van een muziekdocent op
De Sprankel. Inmiddels is Wietske Zoethout begonnen met de muzieklessen op school.
Zij is voornamelijk op de vrijdagen aanwezig, ook enkele maandagen, en inspireert
leerling en leerkracht met de lessen.
Wietske zal het gehele schooljaar muziekonderwijs geven en
eens per twee weken in elke groep aanwezig zijn. Inmiddels
hebben we ook onze collectie muziekinstrumenten uit kunnen
breiden met nieuwe boomwhackers en muziekkisten (veelal
slagwerk). Muziek is een belangrijk onderdeel in het onderwijs
en zorgt ook zeker voor beleving en samenzijn.
Kanjertraining
De maandregel voor de komende maand is: ‘Stop' is wat een kanjer zegt, daarna kun je bij de pleinwacht terecht.
Omgang rode kaart groep 5 t/m 8
Op school hebben wij omgangsregels met elkaar. Deze omgangsregels lijken heel erg veel
op de gewone omgangsregels in de maatschappij en passen bij de normen en waarden die
wij hebben. Gelukkig gaat dit vaak heel goed in school!
Een enkele keer worden de regels overtreden. Hierover gaan we dan in gesprek met de
leerling (en eventueel met de ouders). Na herhaling van een overtreding kunnen we een
rode kaart geven. Dit is een formulier waarop de leerling het gedrag omschrijft,
de oplossing noteert en een afspraak maakt. Samen ondertekenen we het formulier om de
afspraken vast te leggen.
De leerling krijgt een ingevuld formulier altijd mee naar huis om ook aan de ouders te laten
lezen, bespreken en te laten ondertekenen. Zo zijn we met elkaar op de hoogte en kunnen
we een gezamenlijke verantwoordelijkheid bevorderen.
Doel: Een grotere bewustwording over het getoonde gedrag, de geldende afspraken en de
communicatie met de ouders hierover.

De conflictposter vanuit de Kanjertraining:

