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Studiedag vrijdag 13 november 
Volgende week vrijdag hebben wij als team een studiedag. Dit betekent dat de 
kinderen die dag vrij zijn. In het Parro bericht van afgelopen woensdag is te lezen 
dat Sportivate u een alternatief biedt om uw kinderen die dag onder te brengen. 
Wanneer dit een succes is zullen ze dit bij andere studiedagen ook aanbieden. Zo 
ook bij de studiedag voor groep 1 t/m 3 van woensdag 9 december.  

Deze studiedag staat voor ons in het teken van ontwikkelingsdoel 5: het geven van 
effectieve instructies. Een externe trainer zal met ons gaan inzoomen op het 
Expliciete Directe Instructie-model (EDI). Daarna zullen er in alle groepen 
klassenbezoeken plaatsvinden. 

Oudergesprekken 
Afgelopen week hebben de (facultatieve) oudergesprekken plaatsgevonden. We hopen dat dit goede, 
constructieve gesprekken zijn geweest. Mochten er bij u toch vragen zijn blijven hangen neemt u dan 
gerust contact op met de leerkracht(en).   

Hij komt….  
Volgende week zaterdag (14 november) komt de Sint aan in 
Nederland. Helaas geen intocht waar we allemaal naartoe 
kunnen maar wel met een bak pepernoten op de bank om het 
op tv te kunnen volgen.  

Net als vele andere dingen dit jaar zal ook de Sinterklaasperiode 
er anders uitzien voor kinderen. Als school proberen we het 
Sinterklaasfeest zo goed mogelijk vorm te geven, rekening 
houdend met de richtlijnen vanuit het RIVM. Zo hebben we 
natuurlijk de vraag aan de Sint gesteld of hij onze school dit jaar 
ook weer wil bezoeken. We onderhouden goed contact om te 
kijken of dit t.z.t. ook haalbaar is.  

In de kleutergroepen zullen we vanaf aanstaande maandag de lijn van het Sinterklaasjournaal volgen. Het 
Sinterklaasjournaal kijken we nagenoeg dagelijks terug met de kinderen. We hebben lespakketten 
aangeschaft die leuke en leerzame activiteiten aanbieden die bij het verhaal horen.  
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Mediatoren geslaagd!   
Beste ouders dit is een brief namens alle nieuwe mediatoren en een korte uitleg wat een mediator allemaal 
doet.  

De mediatoren zijn hier op school om te helpen bij het oplossen van conflicten. 

Per jaar worden er 6 nieuwen mediatoren gekozen uit groep 7. Dan moet je een brief schrijven aan de 
leerkrachten en een pitch houden aan de anderen groepen 7. Dan kunnen de kinderen uit de groepen 7 
een stem uitgeven wie ze de besten vinden. En dan kiezen de leerkrachten wie er mediatoren worden. 

De kinderen die gekozen zijn krijgen een mediatoren training. Deze training duurt 3 dagen. 

Bij deze training leer je actief luisteren, samenvatten en de stappen van het mediatie gesprek.  

 

 

Week van de mediawijsheid 
Vandaag is de week van de mediawijsheid van start gegaan. Wij leren kinderen 
bewust te worden van de geneugten, maar zeker ook de valkuilen van het omgaan 
met social media. We weten allemaal waar dit kan misgaan. Vraag er uw kind eens 
naar. Zij kunnen niet vroeg genoeg leren wat je op het internet beter niet kunt doen. 
Ik ga ervan uit dat u daar thuis ook geregeld aandacht aan zult besteden. Een 
gewaarschuwd kind telt voor twee. 

Klankbordgroep 
Als school hechten wij veel waarde aan de informatie die wij van u, als ouders, krijgen. Om die reden 
hebben we vorig schooljaar een klankbordgroep in het leven geroepen. Komende donderdag (11 
november) zullen wij elkaar digitaal ontmoeten. Vier ouders bespreken met ons wat er leeft in en om de 
school. Mocht u hier ook interesse in hebben dan nodigen wij u uit om met ons mee te komen sparren.  
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Fiets kwijt? 
Door een ouder werden we gewezen op een fiets die al een aantal weken bij de 
tennisbaan staat. Het kan zijn dat deze fiets bij wijze van grap daar is neergezet 
en dat jullie hard op zoek zijn naar de fiets. Dan weten jullie nu waar deze terug 
te vinden is. De fiets staat op slot.  

 


