Nieuwsbrief van 09-11-2018

Vanuit het team
De komende week is de spreekweek voor de
groepen 1 t/m 4. Belangrijk om met elkaar te
praten over de ontwikkeling van uw kind.
Goede gesprekken gewenst.
Trefwoord
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30
november): Dromen
Inhoud: Over dromen met
je ogen open, over
visioenen en toekomstdromen en over de vraag
hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).

Studiedag 23 november
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij. We
hebben onze tweejaarlijkse studiedag van PCBO.
We gaan aan de slag met twee thema’s:
strategisch beleidsplan en werkgeluk. Natuurlijk
is er ook tijd voor ontmoeten.

Studiedag 26 november
Maandag 26 november hebben we zelf een
studiedag. We zijn nog bezig met de invulling. U
hoort er vast meer over.

OnderWIJZER Stuurgroepen

een ambitie voor dit schooljaar. Elke 6 weken
komen we bij elkaar om nieuwe acties te
bedenken voor de komende weken. Acties
kunnen zijn: literatuuronderzoek, iets
presenteren in de vergadering en teamleden
laten oefenen/beleven, samen lessen
voorbereiden, bij elkaar kijken in de klas of een
klassenbezoek enz. We merken dat de B van
Betrokkenheid hoog is. En we voelen met elkaar
veel verantwoordelijkheid om stappen te blijven
zetten. We willen blijven werken aan de talenten
van de kinderen.

Parro app
Wat is het fijn als we
merken dat ouders
betrokken zijn. Dat is
ook heel goed voor de
ontwikkeling van de
kinderen. We denken
dat de Parro-app
hierbij een mooi
hulpmiddel is. Een fotootje van een gegeven
les, een korte tekst, een vraag: via de app
gaat het heel snel. We hebben het in vier
groepen uitgeprobeerd. Leerkrachten en
ouders vonden het een succes. We gaan de
parro-app in de hele school inzetten. Als het
goed is heeft u de brief hierover gehad en in
uw mailbox vindt u een link met een code.
Dit heeft u nodig.
Schoolfruit

Elk jaar hebben we een aantal speerpunten
waarop we ons onderwijs willen verbeteren of
juist willen borgen. Hoe doen we dat?
We hebben verschillende stuurgroepen. Zo
hebben we er een voor rekenen, een voor taallezen-woordenschat, een voor
vreedzaam/gedrag. In de stuurgroepen zitten
onze vakspecialisten, leerkrachtende directeur
en/of intern begeleider. Elke stuurgroep heeft

Vanaf volgende week ontvangen wij weer
schoolfruit t/m 19 april 2019. Onze fruitdagen
worden vanaf 14 november de woensdag,
donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag is
het wel wenselijk dat u zelf iets gezonds aan uw
kind meegeeft.
Voor meer informatie zie bijgevoegde
nieuwsbrief.
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19-11
19-11
23-11
26-11

ABC-website
In de wijk zijn heel veel
leuke/ leerzame/ sportieve/
creatieve activiteiten na
schooltijd voor allerlei
verschillende leeftijden U
kunt uw kind aanmelden via de
website. Heeft u ook al een account gemaakt op
de ABC-website? Dit is de website:
hhttps://www.abc-amersfoort.nl/abcscholen/abc-liendert/ of abc-rustenburg.

Oud papier!
De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Onze jarigen tot en met 18 november
Volgende week hebben we maar 1 leerling jarig
en dat is Kris van Gerven. Zij wordt op 18
november 9 jaar! Van harte gefeliciteerd en we
wensen je een fijne dag!

Agenda
12-11
14-11
16-11
17-11
19-11

Start spreekweek gr. 1 t/m 4
Start EU-fruitdagen, woe, do en vrij
Sinterklaas versieren Rustenburg, 13.00 u
Intocht Sinterklaas
Alle kinderen mogen hun schoen zetten!

Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
Sinterklaas versieren Zonneparel, 18.30 u
Studiedag – alle kinderen vrij
Studiedag – alle kinderen vrij

