27 oktober 2022

Nieuwsbrief 2
Nieuwe rekenmethode
Belangrijke data:
14 november – studiedag, alle kinderen vrij
15 t/m 18 november – 10 min. gesprekken gr. 3 t/m 8

Volgende nieuwsbrief: 29 november 2022

Opbrengst tweedehands boekenmarkt
De tweedehands boekenmarkt, onze traditionele
afsluiting van de Kinderboekenweek, heeft maar
liefst 275 euro opgeleverd! Dat is een record
opbrengst!
We kiezen ervoor iets nieuws aan te schaffen;
theater-lees-boeken. Theaterlezen is
een motiverende vorm van herhaald samenlezen.
Twee lezers (of meer) nemen de rol van een
personage op zich en lezen de teksten hardop voor.
De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje
op, maar dan zonder podium, grootse gebaren of
rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit
dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen.
Theaterlezen is aantrekkelijk voor goede én zwakke
lezers. Theaterlezen bevordert het 'vloeiend lezen'
(lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier.

Architectuurprijs voor ons gebouw!
NAT architecten is met het ontwerp van DKC de
Kleine Kapitein winnaar van de Architecture
MasterPrize (AMP) 2022 in de categorie Educational
Buildings.
De Architecture MasterPrize is een mondiale
prijsvraag die wereldwijd duizenden projecten op
het gebied van architectuur, interieur en landschap
op creativiteit en innovatie jureert.

Op de studiedag van donderdag 13 oktober heeft
het team 2 presentaties gehad van mogelijke
nieuwe rekenmethodes. De derde presentatie is
komende week. We onderzoeken Wereld in
Getallen, Getal & Ruimte en Alles teltQ.
Iedere leerkracht is deze week gestart met het
geven van proeflessen en het bestuderen van de
materialen van deze methodes voor het eigen
leerjaar.
Op de studiedag van 14 november aanstaande
hakken we de knoop door en gaan we over tot
aanschaf! In januari zullen de groepen 1 t/m 7 gaan
werken met de nieuwe methode, groep 8 maakt het
schooljaar af met de huidige methode.

10 minuten gesprekken zonder rapport
De eerstvolgende ronde 10-minuten-gesprekken is
in de week 15 t/m 18 november voor de groepen 3
t/m 8.
In deze gesprekken zullen de leerkrachten de eerste
resultaten van dit schooljaar delen; methodetoetsen, dictees en andere opbrengsten.
De kinderen zijn weer aanwezig bij dit gesprek.
Intekenen kan vanaf 7 november in de app
Klasbord.

Verkeer rondom school
In een vorig bericht hebben we hier al eens voor
gewaarschuwd…….politie en handhaving gaan vanaf
deze week actief auto’s en bestuurders bekeuren
die niet in de parkeerhavens parkeren maar om en
nabij de oprit naar de Bottelarijstraat. Zonde van uw
geld toch?
We hebben (nog steeds) nieuwe brigadiers nodig!
Wilt u ook brigadier worden? Geef u op via
javaverkeersbrigadier@gmail.com
Zeer binnenkort zal er weer een cursusmoment zijn,
verzorgd door de wijkagent.
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Personele nieuwtjes
Ingrid Kaspori is gestart als leerkracht in groep 4 nu
Nikita en Janneke met verlof zijn. Op vrijdag staat
Marsha Webster voor groep 4.
Eline is weer terug in groep 1/2A! Op maandag is zij
ambulant en neemt ze onderbouwtaken van Nikita
over, op dinsdag en woensdag staat zij voor groep
1/2A.
Deze week is er een groep Oekraïense kinderen
gestart bij ons op school in een eigen lokaal met
Oekraïense leerkrachten. Het programma wat zij
volgen heet een “tussenvoorziening” en bestaat uit
een derde Oekraïens, een derde Nederlands en een
derde sport en welzijn. De groep groeit tot
maximaal 15 kinderen, hierna hebben we de
gelegenheid een tweede groep te openen.
De leerkrachten, Zoia en Nataliya, oefenen dagelijks
hun Nederlands met ons en zijn hele fijne nieuwe
collega’s!

Brandend licht in gebouw
Als u tegenover school woont, is het u vast
opgevallen: er blijft teveel licht in ons pand branden
gedurende de avond en nacht. Dit is niet de
bedoeling! Er blijkt nu echter een fout in het
inbraak-alarm-systeem te zijn welke automatisch
schakelt met de verlichting. Alarm correct aan
betekent dat het hele gebouw donker is.
Komende week komt er een monteur en wordt het
hopelijk verholpen.
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