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Agenda
Oktober
maandag

1

dinsdag

2

woensdag

3

Leerlingenraad vergadering
Inloop, Opening Kinderboekenweek

donderdag 4
vrijdag

5

Juffen- en meesters dag

zaterdag

6

zondag

7

maandag

8

dinsdag

9

MR-vergadering

woensdag

10

Groep 7 & 8 Dode hoek les, Spelenkermis

donderdag 11
vrijdag

12

zaterdag

13

zondag

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

17

11.45 uur afsluiting Kinderboekenweek, Speed daten

Herfstvakantie

donderdag 18
vrijdag

19

zaterdag

20

zondag

21

maandag

22

dinsdag

23

woensdag

24

donderdag 25

Luizen pluizen

Techniekochtend, Algemene ledenvergadering OV

vrijdag

26

zaterdag

27

zondag

28

maandag

29

Groep 6 & 7 Uitstapje Historisch openluchtmuseum Eindhoven

dinsdag

30

Nieuwsbrief

woensdag

31

Studiedag; alle kinderen vrij

Schoolontwikkelingen
PASSEND ONDERWIJS
Passend onderwijs is al jaren een onderwerp van gesprek, dit jaar hebben we op school een ontwikkelteam dat
zich op Passend onderwijs binnen de school focust. Het ontwikkelteam gaat zich richten op meer kindgericht
werken. De komende periode gaan we kijken hoe we meer differentiatie kunnen aanbrengen in de weektaak en
hoe we het rapport een weergave van het kind kunnen laten zijn. Het leerproces van ieder kind zal in het
rapport een belangrijkere rol gaan spelen.
Naast het ontwikkelteam op schoolniveau werken we op dit gebied ook samen met basisschool de Merlebos en
kindcentrum de Parel. Samen trekken we op in allerlei vernieuwingen op het gebied van passend onderwijs.
ICT
Tijdens de studiedag van 27 augustus heeft het ontwikkelteam ICT (Annemieke, Yvonne, Eddie en Henny) plus
Femke en Elske een Gynzy-training gehad. In deze training hebben we veel informatie gekregen hoe te werken
met Gynzy. Gynzy biedt verwerkingssoftware voor o.a. rekenen en spelling. De geboden oefenstof sluit aan bij
onze methodes en de opdrachten worden op de iPad of laptop gemaakt. Dit wil niet zeggen dat we niet meer in
de schriften werken, maar we wisselen het af. We gebruiken de software adaptief, iedere leerling werkt op
zijn/haar niveau. Na de instructie van de leerkracht kan de groep zelfstandig aan de slag. Er wordt tijdens het
werken feedback gegeven, uitdaging aangeboden en de leerling ziet meteen hoeveel sterren hij/zij verdiend
heeft. De leerkracht kan op het dashboard zien hoe er gewerkt wordt en waar nog instructie geboden moet
worden. De kinderen kunnen thuis ook werken met Gynzy (zoals oefenen, spelen, trainers),
maar het is niet de bedoeling dat er in het werkboek gewerkt wordt.
10 september hebben de kartrekkers van ieder ontwikkelteam (passend
onderwijs, coöperatief leren, sociaal emotionele ontwikkeling en ICT) bij
elkaar gezeten om te bespreken waar ieder team mee bezig is en waar
raakvlakken zijn. Het was mooi te constateren hoe de ontwikkelteams elkaar
kunnen aanvullen en versterken.
28 september staat er een studievergadering (13.15 – 16.15 uur) gepland voor alle leerkrachten van groep 4 t/m
8. In deze bijeenkomst staat centraal het delen van onze ervaringen na een aantal weken met Gynzy gewerkt te
hebben en leren hoe nog beter met deze software om te gaan.
Wij houden u op de hoogte.

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Dit schooljaar zijn wij gestart met een ontwikkelteam op het gebied van Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Ons
team bestaat uit Lion, Sandra, Lisa en Marcel. Een onderdeel waar we aan gaan werken is het ontwikkelen van
een protocol gedrag. Dit protocol gaat over te nemen maatregelen die gewenst gedrag bevorderen. Hier hoort
een stappenplan op het gebied van gedrag bij. We gaan daarbij gedragsregels opstellen die de basis vormen
voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij willen jullie via de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte
houden van onze vorderingen.

COÖPERATIEF LEREN
Op de eerste studiedag van dit schooljaar zijn we met ons hele team gestart met een cursus coöperatief
leren. Bij coöperatief leren maak je gebruik van verschillende werkvormen waarbij het de bedoeling is dat de
kinderen, in 2-tallen of groepjes van 4, opdrachten maken of samen lessen verwerken. Op deze manier zijn meer
kinderen tegelijk aan het woord, mogen ze meer bewegen en zijn ze actief betrokken bij de les.
Het is wel belangrijk dat de kinderen leren hoe ze moeten overleggen, hoe ze moeten samenwerken en dat we
binnen school allemaal dezelfde regels hanteren.
Tijdens deze bijeenkomsten worden we begeleid door Cora van den Berg. Zij geeft ons informatie, we maken
samen plannen en we zorgen ervoor dat we een doorgaande lijn ontwikkelen. Cora komt ook observeren tijdens
de lessen wanneer we werken met coöperatieve werkvormen.
Via de nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen op onze school met betrekking
tot coöperatief leren.

Mededelingen
TUTORLEZEN
Vorig schooljaar hebben we een pilot tutorlezen gedraaid met groep 5 en 8. Het beviel zo goed dat we het dit
schooljaar in gaan zetten in de groepen 4 t/m 8. Tutorlezen houdt in dat een kind uit groep 6, 7 of 8 (tutor) leest
met een kind van groep 4, 5 of 6 (tutee). We starten er iedere maandag, dinsdag en donderdag de dag mee.
Kinderen komen binnen, pakken hun leesspullen en gaan naar de vaste plek. Gedurende een periode van
ongeveer 6 weken houden ze hetzelfde maatje. Een aantal kinderen zijn ingepland om met de meester of juf te
lezen. Zij oefenen in een klein groepje volgens de RALFI methode met lezen.
Voor dit schooljaar staan er drie periodes van ongeveer 6 weken ingepland voor het tutorlezen. Bent u
benieuwd hoe het gaat, loop gerust een keer binnen op maandag, dinsdag of donderdag om 8.30 uur.
KINDERBOEKENWEEK 2018
Het is altijd fijn om iets samen te doen, vriendschappen duren soms levenslang.... Het motto van de
Kinderboekenweek heeft hiermee te maken en is dan ook “ Kom erbij”. Dat belooft een erg gezellige,
hartverwarmende vriendschapsweek te worden voor jong en oud, want… je bent nooit te oud om
vriendschappen te sluiten!
We zijn ontzettend blij met het gekregen budget van de Ouder Vereniging, zodat we bij Lektura nieuwe
leesboeken hebben kunnen aanschaffen die binnen dit thema passen.
Kom erbij, kom erbij, kom erbij
Voor hem, voor haar, voor jou, voor mij.
We sluiten niemand buiten, dus sluit je bij ons aan
Want niemand, niemand, niemand, hoeft alleen te blijven staan.
Op 3 Oktober openen wij om 8:30 uur de Kinderboekenweek op het schoolplein. Ouders zijn welkom hierbij
aanwezig te zijn.
Vrijdag 12 Oktober vindt de afsluiting van de Kinderboekenweek plaats. Tijdens deze afsluiting gaan we
SPEEDDATEN. Graag nodigen wij alle ouders uit hierbij aanwezig te zijn. MET UW LIEVELINGSBOEK bent u om
11:45 uur van harte welkom om met de kinderen te speed daten. In 2 minuten tijd vertellen kinderen over hun
lievelingsboek en vertelt u over uw lievelingsboek. De kinderen mogen deze dag dan ook hun lievelingsboek
mee naar school nemen.
Wij hebben “Hartstikke” veel zin in de komende Kinderboekenweek. Jullie toch ook?

JUF ELKE IS GETROUWD
Dinsdag 18 september is juf Elke getrouwd. Groep 4 ging, met versierde bogen en een cadeau, naar het
gemeentehuis om het bruidspaar te feliciteren.
Wij wensen Elke, Sander en hun kinderen heel veel geluk!

IK EET HET BETER
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen met Ik eet het beter. De interactieve
lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten
en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun
lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de
nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook
daarbuiten! 24 september is dit project van start gegaan. Meerdere groepen van onze school doen hier aan
mee.
ONTRUIMINGSOEFENING
Op woensdag 12 september hebben we een ontruimingsoefening gehouden.
Deze keer had de ontruimingsoefening wel een dubbele bodem: het was tevens een signaal naar het Ministerie
voor betere arbeidsvoorwaarden voor onderwijsondersteunend personeel en directies. Hopelijk wordt dit
signaal door de regering opgepakt! De ontruimingsoefening verliep goed. We waren vlot buiten met alle
leerlingen.

Nieuws vanuit
TSO KUMARI

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zouden wij deze keer foto’s plaatsen van ons
overblijfteam.
Op de linker foto staan: Karin, Jolanda, Marlies, Bianca en Ria. OP de rechter foto staan Bianca, Karin, Marlies,
Ria en Henry.
Op maandag en donderdag werken: Karin, Jolanda, Marlies, Bianca, Ria en Cindy.
Op dinsdag werken: Bianca, Karin, Marlies, Ria, Henry en Cindy. Cindy staat helaas niet op de foto’s.
Karin en Ria werken samen bij de kleuters. Bianca, Jolanda, Marlies, Henry en Cindy werken bij de groepen
3 t/m 8. Op dinsdag en donderdag krijgen we tijdens het eten ook nog ondersteuning van één van de, bij de
peutergroep werkende, stagiaires van Kumari.
Regelmatig komt het voor dat kinderen, zonder afmelding, niet bij de TSO verschijnen.
Denkt u er alstublieft aan om de TSO af te melden. Dit kan via mail (marlies.jacobs@eenbes.nl),
Whatsapp (06-31927972), telefonisch (040-2240035 of 06-31927972) of via het mededelingenformulier op de
website (https://www.dirkhezius.nl/voor-ouders/documentatie/mededelingenbriefje.htm) Bij voorbaat dank.
Marlies Jacobs, Coördinator TSO Kumari.
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Nieuws van buitenaf

KINDERBOEKENWEEK VAN 3 T/M 14 OKTOBER
HEEZE - Kinderboekenschrijfster Susan van ’t Hullenaar op bezoek in de Bieb in Heeze. Ben je tussen de 8 en 12
jaar? Woon je in Heeze, Leende Sterksel of Leenderstrijp? Kom erbij!! In de Kinderboekenweek, op
woensdagmiddag 10 oktober, om 15.30 uur in de Bibliotheek in ’t Perron.
Kom gezellig kletsen met kinderboekenschrijfster Susan van 't Hullenaar. Je hebt vast iets van haar gelezen, je
weet wel, van de serie de Groene Hand. Natuurlijk leest Susan die middag ook voor uit haar boeken. En ze
vertelt over hoe je zelf een boek en een stripverhaal kunt maken. Maar ze zet je ook flink aan het werk: in een
soort van geheime club krijg je van Susan 3 opdrachten, met een puzzel, die je samen oplost. En daarna is er, tot
17.00uur, tijd om aan Susan nog van alles te vragen of te laten zien.
Toegangskaartjes kosten € 3,50 .
Je koopt je kaartje, heel makkelijk en snel, via www.bibliotheekdommeldal.nl of in 't Perron in Heeze.

