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Augustus
Agenda
September
2
Vanaf 6
9 en 10
14
16
15 t/m 17
28

Informatieavond (digitaal) voor groep 8
Startgesprekken groep 1 t/m 8
Schoolfotograaf
Schoolreis groep 1/2 en 5 t/m 7
Schoolreis groep 3 en 4
Kamp groep 8
Opening Kinderboekenweek

Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels ligt de zomervakantie al weer achter ons en starten we vanaf 6 september
met de startgesprekken. Op maandag 30 augustus heb ik u hierover gemaild.
Schoolfotograaf
Donderdag 9 en vrijdag 10 september worden er schoolfoto’s gemaakt door Foto-C.
Er worden van ieder kind meerdere (verschillende) opnamen gemaakt en van iedere
groep een groepsfoto. Broertjes en zusjes die op school zitten mogen ook samen op
de foto. Dit wordt onder schooltijd gedaan. Na ongeveer 14 dagen krijgt u een
inlogkaartje via school.
Gezonde school
De gezondheid van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Een gezonde leefstijl helpt
kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil houden en genoeg energie
te hebben voor leren, sport en spel. Samen met de ouders willen we ervoor zorgen
dat kinderen gezond eten en drinken tijdens de pauzes. Wij verzoeken u, uw
kind(eren) voor zowel de kleine pauze als voor de lunch iets te drinken en te eten mee
te geven. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Voor de kleuters
vragen wij u om fruit van te voren te schillen en in stukjes te snijden. Trakteren willen
we graag zo gezond mogelijk houden.
Voorbeelden van gezonde tussendoortjes, lunch en traktaties vindt u onder andere op
de website van het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl/etenopschool
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Mailadres van het team
Het is altijd mogelijk om via de mail contact te zoeken met de leerkracht van uw
kind(eren). Het mailadres is altijd: voorletter.achternaam@proceon.nl Dus in mijn geval:
m.vangelsdorp@proceon.nl
Nationaal Schoolplan
Het Nationaal Schoolplan is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens
corona. Met het extra geld vanuit de overheid kunnen scholen hun leerlingen en
leraren helpen coronavertragingen aan te pakken.
Onze school heeft de volgende speerpunten gekozen:
Pedagogisch handelen:
 Training betreffende kinderen met gedragsproblemen; als leerlingen zich
gezien en begrepen voelen door de leerkracht gaan ze met nog meer plezier
naar school.
Didactisch handelen: (dit is kennisoverdracht, hoe zorgt de leraar ervoor dat de
leerling leert?)
 Trainingen voor het team ten aanzien van het geven van instructie en
verwerking. Hierdoor is er nog meer differentiatie in ons onderwijs.
 Trainingen voor het team; het team krijgt handvatten aangeboden voor
doelgerichte lessen ten aanzien van het rekenonderwijs.
 Trainingen betreffende ‘Woordenschat’. Hierdoor werken we gerichter aan het
vergroten van de taalvaardigheid van de leerlingen (spreken, luisteren,
schrijven en lezen).
Extra ondersteuning:
 Iedere groep krijgt extra ondersteuning in de klas, er is rekening gehouden met
de groepsgrootte.
 Er is meer tijd voor remedial teaching (extra hulp buiten de klas).
Aandacht voor talent:
 De vakleerkracht geeft muziek, handvaardigheid, dans en drama in de klas.
 We gaan buitenlessen op het schoolplein mogelijk maken.
Hierdoor zijn we nog beter in staat om mooie ontwikkelstappen te maken in ons
onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Marjolein van Gelsdorp

