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Schooljaar 2018-2019
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Woensdag 26 sept. t/m 27 september
Vrijdag 28 september
Dinsdag 2 oktober
Vrijdag 5 oktober
Woensdag 10 oktober
Dinsdag 16 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november
Maandag 5 november
Donderdag 8 november

Kamp groep 5
Schoolreisje groep 1 t/m 4. Groep 5 leerlingen vrij
MR vergadering 19:30-21:00 uur
Studiedag alle kinderen vrij
Boekenmarkt 11:30 – 13:00 uur
Alle kinderen vanaf 12 uur vrij
Voorstelling groep 3 en 4. Afsluiting
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Astrid afwezig. Eefje en Laura V. zijn
aanspreekpersoon namens de directie.
Studiedag PBS. Alle kinderen zijn vrij.
Ouderthema-avond PBS 19:30-21:00 uur

Team
Zoals het er nu naar uitziet komt juf Annemiek vanwege gezondheidsproblemen
waarschijnlijk niet meer terug op school. Via de OV facebookpagina heeft u kunnen lezen
dat er een sponsoractie voor haar is om een traplift in hun huis te kunnen bekostigen.
Wanneer de traplift er is zal zij haar twee kinderen weer naar bed kunnen brengen. Wij
hopen dat een ieder die dit wil een gift doet voor Annemiek om de traplift uiteindelijk bekostigd te krijgen.
Binnenkort start er binnen de school waarschijnlijk een flessenactie. De opbrengst hiervan gaat naar de
traplift.
Startreceptie
Op vrijdag 7 september hebben wij de jaarlijkse startreceptie gehouden. Er waren vanuit de verschillende
groepen ouders aanwezig. Fijn dat deze ouders even op school kwamen om samen met hun kind de school
door te lopen en de informatie te horen over dit schooljaar vanuit de directie. Wij vonden het jammer dat
er in verhouding weinig ouders waren. Het blijft voor ons zoeken wat het beste moment is voor zo’n
bijeenkomst en hoe wij alle ouders op dit startmoment in de school zien/ ontmoeten
Squla
Leuk leren werkt! Daar wordt ieder kind wijzer van. Squla is een veilig online
oefenprogramma waar uw kind oefent met de lesstof van school. Met de
leukste quizzen, games en uitlegfilmpjes oefenen kinderen thuis en op school
spelenderwijs met alle vakken van de basisschool. Of dat uw kind nu extra
oefening nodig heeft voor een bepaald vak, meer uitdaging zoekt of Engels wil
leren.. Nieuw van Squla zijn vaardigheden om uw kind klaar te stomen voor de
toekomst. Oefen de Engelse uitspraak met de spraakherkenningstool, leer alles over het heelal, sterren en
planeten in de ruimtequizzen en ontwikkel 21st century skills; vaardigheden die belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van elk kind, zoals probleemoplossend en creatief denken, mediawijsheid en informatie
verzamelen. Via school profiteert u van extra korting. Wilt u meer weten over Squla of de kortingscode
ontvangen, informeer bij de leerkracht of kijk op www.squla.nl.

Digiduif wordt Social Schools
Komende maandag gaan wij over naar de nieuwe school app Social Schools. U hoeft hiervoor niets te doen,
in de mailbox of huidige app ontvangt u een link naar de nieuwe app. Met uw huidige inlog kunt u ook
inloggen in de nieuwe app.
In het onderstaande YouTube filmpje kunt u beknopt de veranderingen bekijken. Mochten er
onduidelijkheden zijn of lukt het inloggen na maandag niet, dan horen wij dit uiteraard graag.
https://youtu.be/dQeAxD7qRGM
Cultuureducatie
Dansproject
Bedankt voor de geweldige opkomst met onze dansvoorstelling van Moves Zwolle. De dansen uit de
verschillende landen waren gevarieerd, mooi opgezet en uitgevoerd.
Wat hadden de kinderen hun best gedaan en wat fijn dat ook het weer meewerkte.
Je moet altijd maar afwachten hoe zo’n project uitpakt, maar iedereen ging er voor de volle 100 procent
voor en dat was te zien in het eindresultaat. Daar mogen we op zo’n moment best trots op zijn! Zo hebben
we samen het schooljaar weer op een creatieve manier geopend en werken wij eraan het creatieve
leerproces steeds meer te verankeren in ons lesaanbod.
Naschoolse workshops
De naschoolse workshops gaan volgende week van start (gitaar en keramiek).
Na deze periode zullen we weer andere workshops aanbieden en daar hoort u spoedig meer over.
Professionalisering van de leerkrachten
Een aantal leerkrachten op school zijn bezig met een cursus koor leiden. Hiervoor moeten ook opdrachten
in de klas worden uitgevoerd. Deze cursus wordt gegeven op de Kubus en hier doen 6 leerkrachten aan
mee.
Na deze cursus zullen een aantal leerkrachten weer verder gaan met de gitaarcursus. Daar hebben zij nu
twee cursussen van afgerond.
Cultuureducatie in de klas
We werken in de klas met de muziekmethode van 123Zing. De kinderen kunnen hiervoor een inlog krijgen
waarmee ze ook thuis de liedjes kunnen oefenen.
Wij bieden daarnaast lessen aan van de Culturele Haven (cultuureducatie vanuit onze eigen leefomgeving,
Flevoland). Ieder leerjaar biedt 3 lespakketten aan en de projectweek is ook afgestemd op de Culturele
Haven. In die weken komen o.a. professionals de school binnen, worden er uitjes georganiseerd en leren de
kinderen verschillende disciplines van cultuureducatie, dit verschilt per leerjaar.
Schoolkamp groep 6
door: Demy en Senna
We kwamen op school en we besproken met wie we op de kamer zaten.
Kort daarna stapten we om 9.00 in de bus. We kwamen om 10.30 aan bij
ons kamp! We gingen onze bedden opmaken en wat eten. Toen mochten
we vrij spelen. Het eerste spel was levend Stratego! Het ene team was
rood en het andere zwart. Uitleg: team rood moest een rode vlag
verstoppen en team zwart moest een zwarte vlag verstoppen . Daarna
gingen we lunchen en s ’avonds deden we een gekke pyjama modeshow.
De tweede dag begon, we aten snel een paar broodjes en gingen weer
spelen. Rond de middag deden we een vragenspeurtocht over het wilde
westen. Toen gingen we lunchen en kort daarna gingen we klimmen en
klauteren. S ’avonds aten we patat! en hielden de Bonte avond. De acts
waren van Niene, Ryan en Wem. Toen gingen we bij het kampvuur zitten
en zongen cowboy Billie Boem. Vroeg in de morgen zaten we op weg
naar school. Het was een geslaagd kamp!

Vanuit de oudervereniging
Op 10 oktober is onze jaarlijkse boekenmarkt. Voor een kleine schappelijke prijs kunnen
kinderen en volwassenen weer boeken kopen. De opbrengst van de boekenmarkt wordt
gebruikt voor de schoolbibliotheek. Wij kopen hier weer nieuwe boeken van.

BOEKEN
MARKT
U kunt vanaf maandag
24 september uw oude
kinderboeken en
boeken voor
volwassenen inleveren
in de dozen in de hal!

DE BOEKENMARKT VINDT PLAATS OP WOENSDAG
10 OKTOBER 2018 VAN 11.30 uur tot 13.00 uur
Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan horen wij dit graag.

