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Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers in de school op.

Studiedagen (8 oktober en 25 oktober).
Afgelopen vrijdag 8 oktober hebben wij een constructieve studiedag gehad. Wij zijn de
dag gestart met het onderwerp ‘onderwijskwaliteit’. Binnen dit onderwerp hebben wij de
volgende punten besproken: onderwijsvisie, kwaliteit van het onderwijs, hoe wij werken
aan de kwaliteit van ons onderwijs en de kwaliteitscultuur op school.
Verder hebben wij het gehad over de resultaten van de gemaakte Cito-toetsen van juni
2021. Op basis hiervan werden er doelen gesteld voor de Cito-toetsen van januari 2022.
In de middag zijn de leerkrachten aan de slag geweest met het voorbereiden van de
lessen met behulp van een stappenplan. Het stappenplan is bedoeld voor de uitleg van
een les. Met dit stappenplan wordt er stap voor stap uitgelegd hoe de leerlingen het doel
van de les kunnen behalen. Aan het einde van de dag hebben de leerkrachten dit
stappenplan aan elkaar gepresenteerd.
Op de studiedag van maandag 25 oktober gaan wij het in de ochtend hebben over
didactisch coachen. Ook dit jaar hebben de leerkrachten een video interactieve
begeleiding. Dit betekent dat er een les van de leerkracht wordt opgenomen door Wilma
van Harten (begeleider video interactie begeleiding). Na afloop wordt deze les met de
leerkracht nabesproken. Het thema van dit jaar is didactisch coachen. Bij didactisch
coachen gaat het in dit geval om de feedback die leerlingen van de leerkrachten krijgen.
Het gaat over feedback op de taak of inhoud, aanpak of leerstrategie, leerhouding en op
de leerling zelf. Met deze begeleiding hopen wij de leerkrachten bewust te maken voor
wat betreft het geven van feedback.
In de middag gaan wij het hebben over de referentie niveaus. Hierbij gaat het over het
fundamenteel niveau en het streef niveau. Het fundamenteel niveau (F-niveau) is de
basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streef niveau (S-niveau) is
voor leerlingen die meer aankunnen.
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Dag van de leraar
Afgelopen dinsdag was het dag van de leraar. Wij
zijn verwend door ouders, het bestuur en de
gemeente. Namens het team wil ik u allen
bedanken voor de blijk van waardering.

Juf Julia gaat ons verlaten
Julia (onderwijsassistent voor de groepen 1 tot en
met 8) heeft onlangs een baan aanvaard bij haar
in het dorp (Emmeloord).
Julia is dit schooljaar als onderwijsassistent gestart op het Meesterwerk. Door de afstand,
en de andere zaken die dit met zich meebrengt, heeft Julia besloten dichterbij huis te
gaan werken. Op donderdag 14 oktober is Julia er voor het laatst.
Bij deze willen wij Julia bedanken voor haar inzet en wensen haar succes met de nieuwe
uitdaging.
Kinderboekenweek

“Worden wat je wil”

Op 4 oktober zijn wij op “Het Meesterwerk” begonnen
met de Kinderboekenweek.
In alle groepen werd er door de leerkracht
voorgelezen, ieder op zijn eigen manier.
De kinderen kwamen binnen in een door de
leerkrachten versierde school, waaruit duidelijk werd
dat de Kinderboekenweek van start is gegaan. Aan de
ingang van de lokalen kon je zien welk beroep er werd
uitgebeeld.
Vandaag werden alle kinderen voorgelezen door
kinderen uit een andere groep.
De komende dagen vinden er in de groepen ook voorleeswedstrijden plaats, de beste uit
de groep doet mee aan de grote voorleeswedstrijd ter afsluiting van de
Kinderboekenweek op Vrijdag 15 oktober. De jongste kinderen die nog niet kunnen
lezen krijgen een andere taak op de voorleeswedstrijd, zij mogen in de pauze over hun
boek vertellen.
U bent hierbij van harte welkom. De voorleeswedstrijd begint om 8:45 uur.
In iedere groep kunnen de kinderen ook aan een leesbingo deel nemen. Ze moeten
gedurende de Kinderboekenweek een boek op ludieke wijze lezen.
Bijvoorbeeld , onder tafel, met ruggen tegen elkaar, liggend op je buik enz. Wanneer ze
hun kaart vol hebben kunnen ze deze inleveren in de activiteiten bus. Hier wordt op 15
oktober een winnaar uit getrokken.
Dit jaar hebben we ook nog een boek/foto wedstrijd.
Iedere leerkracht heeft van zijn/haar leukste boek een foto gemaakt,
maar welk boek hoort nou bij welke leerkracht??? De winnaar krijgt…….?
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Naast de voorleeswedstrijd de trekking van de leesbingo winnaar en de winnaar van de
fotowedstrijd, hebben we op vrijdag 15 oktober ook nog een “boeken” activiteit in de
groep en natuurlijk in de middag de ruilboekenbeurs waar al eerder iets over geschreven
is.
Het is de bedoeling dat uw kind 1 of meerdere boeken mee naar school neemt die ze
kunnen ruilen met een ander. Dus niet weggeven, maar ruilen, uw kind komt met net
zoveel boeken thuis als waarmee hij/zij naar school ging.
De A.R ( activiteiten raad) maakt het geheel nog feestelijker door op iets lekker te
trakteren.

Herfstvakantie
Van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober is de school gesloten vanwege de
Herfstvakantie.
Het schoolteam wenst alle kinderen en ouders alvast
een fijne vakantie toe.
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Nieuws van de FANT

Nieuwe activiteit: Moestuin en koken
Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe activiteit. Moestuin en koken in onze
eigen groenpatio. Tijdens iedere les is er een gedeelte waarmee de kinderen in de
moestuin aan het werk gaan om daarna met verse zelf gekweekte groente en fruit de
keuken in te gaan en iets lekkers te maken. Omdat het tijd kost om groente en fruit te
laten groeien is deze workshop 1 keer per maand gedurende de rest van het schooljaar.

Halloween disco.
Aanstaande vrijdag 15 oktober is het zover, de Halloween disco. Aanmelden kan nog.
Verkleed komen mag maar moet niet.
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Nieuws van de opvang
Bij het kdv zijn we bezig met het thema ‘dokter’
We hebben een hoek ingericht waar de kinderen met verband en
allerlei dokters spullen kunnen spelen. Zo verbinden ze elkaar geregeld
met verband en onderzoeken ze elkaar. Ze nemen hun ‘taak’ heel
serieus.
De komende weken gaan we hiermee verder.
Voor de kinderen zou het leuk zijn als zij een knuffel van thuis meenemen zodat wij deze
knuffels met elkaar beter kunnen maken.
Wilt u volgende week uw kind een knuffel van thuis meegegeven?
Knutselidee bij dit thema:
Stethoscoop van kralen.
Benodigdheden:
Strijkkralen/kralen
Draad
Plastic dop
BSO
Op de BSO merken wij ook dat het weer veranderd en dat de herfst is begonnen. We
maken een mooie herfst knutsel maar ook herfst gedichtjes worden voorgelezen. Hier
een van de gedichtjes,
HERFST!
Blaadjes op de straten,
Blaadjes op het gras,
Blaadjes op de huizen,
Blaadjes op het terras.
Blaadjes op de eikels,
Blaadjes in het bos,
Blaadjes op mijn haren,
Blaadjes op het mos.
Blaadjes op kastanjes,
Blaadjes op de grond,
De wind blaast de bladjes vrolijk in het rond.

Donderdag 28 oktober is er vanaf 16.30 gelegenheid om afscheid te
nemen van Mandy.
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