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Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  

Een	  roerige	  week	  zo.	  Die	  startte	  al	  in	  het	  weekend.	  Maar	  ook	  onze	  studiedag	  was	  zeer	  intensief.	  Visie	  
vorming	  en	  koers	  bepalen	  is	  intensief	  en	  moet	  goed	  gebeuren.	  Maar	  ik	  heb	  er	  zin	  en	  vertrouwen	  in	  dat	  we	  dit	  
samen	  goed	  in	  beeld	  gaan	  krijgen.	  

Op	  personeel	  gebied	  is	  er	  ook	  nog	  wat	  te	  melden.	  Meester	  Jan	  is	  langzamerhand	  weer	  aan	  het	  re-‐integreren,	  
daar	  zijn	  wij	  heel	  blij	  mee.	  Met	  juf	  Kirsten	  gaat	  het	  helaas	  nog	  niet	  echt	  goed.	  Wij	  gaan	  er	  tot	  nu	  toe	  vanuit	  
dat	  zij	  tot	  aan	  de	  kerst	  vervangen	  wordt	  door	  juf	  Andrea.	  Dus	  de	  continuïteit	  in	  die	  groep	  is	  gelukkig	  
gewaarborgd.	  Juf	  Amber	  in	  groep	  6	  zal	  de	  komende	  weken	  ook	  vervangen	  worden.	  De	  ouders	  zijn	  daar	  gister	  
over	  bericht.	  

Komende	  week	  zijn	  Amrah	  (	  teamleider	  onderbouw)	  en	  ik	  voor	  een	  studiereis	  naar	  Zweden.	  Het	  thema	  is	  
‘Early	  Childhood’.	  Wij	  zijn	  via	  de	  mail	  wel	  gewoon	  bereikbaar.	  

Ik	  wens	  u	  allen	  een	  fijne	  week	  toe.	  

Yvonne	  	  

Sinterklaas     
Op	  zaterdag	  16	  november	  zet	  de	  Sint	  samen	  met	  zijn	  Pieten	  weer	  voet	  aan	  wal	  in	  
Nederland.	  Zeker	  de	  jongste	  kinderen	  zijn	  al	  vol	  verwachting.	  In	  de	  week	  van	  18	  
november	  zal	  de	  school	  in	  Sinterklaassfeer	  gebracht	  worden.	  Via	  Parro	  heeft	  u	  een	  
uitnodiging	  gehad	  om	  te	  komen	  helpen	  versieren.	  Fijn	  dat	  er	  al	  zoveel	  
aanmeldingen	  zijn.	  

Enkele	  kleutergroepen	  zullen	  de	  klas	  en	  de	  hal	  al	  op	  donderdag	  14	  november	  
versieren	  zodat	  de	  Sint	  en	  zijn	  Pieten	  zich	  welkom	  zullen	  voelen!	  

In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  tevens	  een	  uitnodiging	  voor	  het	  Sintfeest	  Hooglanderveen.	  

Oudergesprekken  
Komende	  week	  vinden	  de	  oudergesprekken	  plaats.	  Het	  betreft	  deze	  ronde	  facultatieve	  oudergesprekken.	  Dat	  
betekent	  dat	  u,	  indien	  de	  leerkracht	  daar	  noodzaak	  toe	  ziet,	  uitgenodigd	  wordt	  voor	  gesprek.	  Ook	  kunt	  u	  zelf	  
aangeven	  een	  gesprek	  te	  willen	  hebben	  met	  de	  leerkracht.	  Dit	  kan	  via	  Parro.	  

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.	   
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Portfol io’s    in  groep  1/2  
De	  afgelopen	  weken	  zijn	  we	  in	  de	  kleuterklassen	  bezig	  geweest	  met	  het	  maken	  van	  de	  portfolio’s.	  In	  de	  
kleutergroepen	  werken	  we	  namelijk	  niet	  met	  rapporten.	  We	  willen	  graag	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  zo	  
goed	  mogelijk	  volgen.	  Een	  rapport	  voor	  kleuters	  past	  daar	  o.i.	  niet	  bij.	  

Ieder	  kind	  krijgt	  zijn	  eigen	  portfolio.	  Dit	  is	  een	  kartonnen	  map	  waar	  de	  kinderen	  zelf	  een	  tekening	  op	  hebben	  
gemaakt	  met	  wasco	  en	  ecoline.	  In	  de	  map	  komen	  werkjes	  die	  de	  kinderen	  zelf	  selecteren	  en	  evalueren	  
samen	  met	  de	  leerkracht.	  

Drie	  keer	  per	  jaar	  is	  er	  een	  zogenaamd	  ‘presentatiemoment’.	  De	  kinderen	  zullen	  dan	  zelf	  de	  gemaakte	  
werkjes	  presenteren	  aan	  de	  ouders	  (of	  opa’s,	  oma’s,	  ooms,	  tantes	  etc.).	  29	  november	  is	  het	  eerste	  
presentatiemoment	  om	  14.00.	  	  


