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DOEKUNST
Middels DoeKunst gaan leerlingen
van groep 1 t/m 8 zelf creatief aan de
slag met een dans-, theater-, muziek
of beeldende kunstproject in de klas.
Ieder project begint met een
inspirerende gastles. Vandaag was
het de beurt aan een beeldend
kunstproject voor de leerlingen in
groep 7 en 8. Het thema was
Blikzicht.
Doe kunst is een kunstprogramma
met kant-en-klaar lesmateriaal. Ieder project start met een gastles. Bovendien zijn er leuke
uitnodigende online doe-opdrachten voor leerlingen die goed passen in een weektaak.
KIJKMOMENTEN: JONG GELEERD = OUD GEDAAN

Familieleden mochten niet mee, maar voor jonge Bram maakten we graag een uitzondering;-)
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Uit reacties van zowel teamleden, ouders als leerlingen blijkt dat de kijkmomenten goed bevallen
zijn. Vrijwel unaniem werd er gezegd: Voor herhaling vatbaar. Daar kunt u ons aan houden.
Volgend schooljaar zullen we weer momenten plannen waarop u een kijkje kunt komen nemen.
We waarderen dat u het ook als prettig ervaart.
Wij, als team, vonden het spannend u in de klas uit te nodigen. Wellicht herkent u het gevoel
indien u werkt en anderen komen naar uw werk kijken terwijl u bezig bent. Over het algemeen
voelt men zich dan kwetsbaar. Bovendien wil je juist laten zien hoe fijn het is op je werk en in dit
geval op school. Dus hoewel we ons best doen een natuurlijke situatie na te bootsen voelt dat van
binnen niet persé zo. En kinderen voelen dat haarscherp aan en reageren soms anders dan ze
normaliter zouden doen. Het is een moment opname. We merken uit veel reacties dat u daar
begrip voor heeft en dat u het vooral fijn vond dat u een keertje vlieg mocht zijn in de klas bij uw
kind. Hartelijk dank daarvoor!
Het eerstvolgende kijkmoment staat al op de kalender zoals u weet, namelijk 16 maart a.s. is het
weer open dag. Ook familieleden zijn dan welkom én u kunt in a
 lle klassen kijken. Graag tot dan!
HOOFDLUISCONTROLE
Graag wil ik middels dit berichtje de ouders bedanken
die zo trouw na iedere vakantie alle leerlingen komen
controleren op hoofdluis. Zonder deze ouders is het
voor de school een stuk lastiger om te zorgen dat deze
verveldende beestjes geen kans krijgen. Dus lieve
ouders hartelijk bedankt hiervoor!
AGENDA
* Donderdagavond 16 nov. a.s. algemene ouderavond
Mediawijsheid, zie bijgevoegde uitnodiging.
* Dinsdag 14 nov. a.s. mogelijkheid tot het gratis
afhalen van boeken in de hal van Fazant 1, ook deze
uitnodiging is bijgevoegd.
* Dinsdag 14 nov. a.s. Fietsverlichtingsactie Het is
handig dat alle kinderen die dag op de fiets naar
school komen. De fietsen worden gecontroleerd door
opa en papa Verheul van Isa uit groep 6.
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DIRECTEUREN 2 DAAGSE
De directeuren van de scholen van St. Acis, waarvan onze school een onderdeel
is, hebben zich vorige week (vandaar geen nieuwsbrief) 2 dagen teruggetrokken.
We hebben het met elkaar gehad over een drietal onderwerpen. Bildung,
persoonsvorming zou je kunnen zeggen, gepersonaliseerd leren en moreel
leiderschap. Onder leiding van deskundige sprekers zijn deze thema’s uitgebreid
belicht en besproken vanuit verschillende gezichtspunten. Deze onderwerpen
komen terug in de praktijk van alledag op een school.
Bildung door als school na te denken over: Wat willen we de kinderen op onze school meegeven?
En dan hebben we het juist niet over vaardigheden of rekenen, taal en lezen. Bildung raakt ook het
onderwerp moreel leiderschap aan. Als we de kinderen iets mee willen geven zullen we dat voor
moeten leven, een voorbeeld zijn. Maar wanneer ben je een goed voorbeeld, ziet een ander dat je
een voorbeeld bent, etc.
Het onderwerp gepersonaliseerd leren staat ook op onze agenda op school. Immers het is één van
onze Pijlers. Het begrip staat voor leren persoonlijk maken en dat kan op heel veel manieren.
Onder andere door leerlingen mede eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Dat doen onze
leerkrachten door, nog incidenteel, kindgesprekken te houden. Maar ook door groepsresultaten
visueel te maken, zodat leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol en werk.
Zoals u wellicht tussen de regels door leest, het was zeer interessant……..
Wist u dat:
● De leerlingen van de leerlingenraad bezig zijn met het organiseren
van een activiteit om pesten tegen te gaan. Volgende week gaan ze
het plan vertellen in hun eigen groep.
● We al deskundigen op het plein van Fazant 5 hebben gehad om te
kijken waar de noodlokalen neergezet kunnen worden, teneinde
vanaf 1 april a.s. de verhuizing van Fazant 1 naar Fazant 5 in gang
te zetten.
● En we zodoende nog steeds volgens planning toewerken naar de
nieuwbouw op Fazant 1.
● We een nieuwe schoolmaatschappelijk werkster hebben. Haar naam is Maike
Breijnaerts. Zij volgt Jacqueline Nederlof op. Maike start maandag 13 nov. a.s. en zal
dezelfde werkzaamheden uitvoeren en op dezelfde tijd als Jacqueline. Mocht u haar nodig
hebben, dan kunt u haar bereiken onder tel.nr. 088-9004000 of via de IBer van onze
school, Leontien Sintmaartensdijk.
● Alle kinderen een schoen mee moeten nemen naar school in de week van 13 nov.

