Nieuwsbrief van 11 januari 2019

Vanuit het team
Wat fijn om iedereen weer goed en wel op school
te verwelkomen in een nieuw jaar. Voor wie we
dit nog niet hebben gezegd: We wensen iedereen
een gelukkig, gezond en goed 2019!

Trefwoord
We zijn gestart met een
nieuw thema.
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25
januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen
leren als mens. Over leren en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de
woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van
Nazareth (Lucas 4).

OnderWijzer 1
Leerkrachten ontwikkelen zich nog beter het
onderwijs af te stemmen.
Juf Deborah was er deze week enkele dagen niet
omdat zij wordt opgeleid als Rots en
Watertrainer. Hoe fijn dat zij ons kan helpen bij
kinderen die te veel rots laten zien of juist te veel
water.
Juf Katie is onze I-coach. De I staat voor ICT. Met
alle I-coaches van onze stichting PCBO heeft ze
deze week een opzet gemaakt voor een leerlijn
digitale vaardigheden. Wat fijn dat juf Katie dit
niet alleen hoefde uit te denken, maar met
allemaal collega’s.

Juf Tessa start met een opleiding tot co-teacher.
Dat is een manier om collega’s met leervragen in
de klas te ondersteunen.
Meester Jarno en juf Sonja doen een opleiding
tot coach, ook een goede manier om andere
kinderen/collega’s te helpen bij het oplossen van
leervragen.
Binnenkort gaan juf Daisy en juf Irene starten met
de cursus Met Sprongen Vooruit. Zij leren dan
heel veel over hoe je door middel van spel
kleuters kan laten rekenen.
Zomaar even een greep uit allerlei
nascholingsactiviteiten waardoor onze
deskundigheid groeit!

OnderWijzer 2
Leren kan je doen
door naar een
cursus te gaan. Wat
ook een fijne
manier van leren is,
is door samen
lessen voor te
bereiden en bij
elkaar te gaan kijken. Al veel leerkrachten hebben
bij elkaar een rekenles geobserveerd en
besproken. Er was enthousiasme om elkaar aan
het werk te zien in de klas. En een ieder had een
punt om verder aan te werken. Dit alles werd
besproken vanuit een grote Betrokkenheid.

Schoolfruit
In week 3 ontvangen we mandarijnen, appels en
kiwi’s. Of de leverancier de appels ook met zo’n
bijzonder wormpje aflevert, is nog maar de vraag.

Juf Nettie heeft samen met juf Marloes een
scholing gevolgd hoe je kinderen met drukker
gedrag in de school goed kan begeleiden.
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Voor u gelezen

Uitnodiging koffie-ochtend

Thema

Cito

Wanneer?

Dinsdag 22 januari van
8.30 – 9.15 uur

Waar?

Teamkamer De
Zonneparel

Juf Juliette vertelt
-

waarom Cito?
voorbeelden van cito-vragen
zelf doen
wat kunt u thuis doen?

Welkom!!

Nieuwe leerlingen
Afgelopen maandag zijn er 4 nieuwe leerlingen bij
ons gestart: Aman in groep 4, Djennah in groep 3B, Fabian in groep 6 en Iga in groep 3-A, van harte
welkom! We wensen jullie veel plezier op De
Windroos.

Onze jarigen tot en met 20-01-2019
16-01 Catharina
17-01 Amani

groep 4
groep 5

Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie een
fijne dag!

Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen,
Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantieadressen. We voegen hun informatiebrief bij.

Zijn uw kinderen muzikanten in de dop?? Er zijn
open dagen op 19-1 en 2-2 bij Jong Juliana om
hun muzikaliteit uit te proberen. Zie
informatiebrief.

