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QUOTE van de WEEK
Dankzij Isa uit groep 6 weten we het zeker. Zelfs in het weekeind gaat zij het liefst naar de leukste
school die er is. Bedankt voor het compliment, Isa!

SPEERPUNTEN 2017-2018
- Continu werken aan de kwaliteit van het onderwijs
Vorige week noemde ik de voornemens of speerpunten voor het komend schooljaar. We gaan
voortvarend van start met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we door
kritisch naar ons eigen handelen te kijken. De studiedag van woensdag 13 sept. a.s. staat in het
teken van leerkrachtvaardigheden optimaliseren. Dat doen we door eerst gezamenlijk te bepalen
welke 30 vaardigheden we het allerbelangrijkst vinden in ons onderwijs. Vervolgens gaan we met
elkaar in gesprek over hoe die vaardigheden of competenties er in de praktijk uitzien en hoe ze
eruit zouden moeten zien wat ons betreft.
Het vervolg van deze dag gaat gedurende het hele schooljaar plaatsvinden. Want IB en directie
gaan dan de klassen in om te observeren of we de gewenste vaardigheden laten zien. Net als bij
onze leerlingen, u en anderen werkt directe feedback het beste. Daar leren we enorm veel van. En
dat komt ten goede aan het onderwijs aan uw kinderen. Dat is ons uitgangspunt.
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VOORLEESTUIN
Op de site: www.voorleestuin.be kun je elke dag een leuk verhaaltje vinden om zelf te lezen of om
voorgelezen te worden. Dat is leuk, elke dag een ander verhaaltje. Ook op onze facebookpagina
hebben we deze link gedeeld. Veel leesplezier!
PIRATENPRET
De school heeft 2 vrijkaarten gekregen
voor Piraten Pret, een optreden bij
Alcazar Events op 4 nov. a.s. Mocht je
interesse hebben, dan moet jij of één van
je ouders je naam en je groep noteren op
een briefje en vóór 6 oktober a.s. in de
ideeënbus op Fazant 1 stoppen. Op die
dag trekken we uit alle briefjes 2 namen.
We publiceren de namen in de
Nieuwsbrief en die kinderen mogen de
kaartjes bij juf Anja ophalen. Succes!!!
SOCIAL MEDIA
Sinds deze week zijn we weer actief op facebook. De account is ververst met een nieuwe
omslagfoto en uiteraard met het nieuwe logo. Dus volg ons ook op:
We werken ook aan de website. De nieuwe schoolgids en het jaarplan kunt u erop vinden.
KNUTSELCLUB
Hoera! Vanaf 4 oktober is het zover: een knutselclub in Maasdam. Iedere eerste woensdag van de
maand van 14.00 tot 15.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom in het
ontmoetingscentrum (het gebouw naast de kerk aan de raadhuisstraat). Er kan dan heerlijk
worden geknutseld. De eerste knutselmiddag is op woensdag 4 oktober. Hou jij van knutselen en
ben je nieuwsgierig? Geef je op en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Geef je op via: verameuzelaar@hotmail.com
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s of oma’s die kunnen helpen met het
knutselen. Heeft u interesse? Neem voor meer informatie contact op met Vera Meuzelaar (zie
bovenstaand e-mailadres).
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VERKEER OP SCHOOL; SCHOOL OP SEEF
Actieve ouders zijn onmisbaar voor verkeersactiviteiten en
-lessen op school. Waarom? Veel scholen besteden
aandacht aan goede verkeerseducatie. Maar soms heeft
de school geen tijd voor extra activiteiten. En een
leerkracht heeft vaak hulp nodig bij het geven van de
verkeerslessen omdat er in kleine groepjes wordt gewerkt.
Tenslotte zijn ouders zelf ook 'ervaringsdeskundigen'. Het
leren van veilig gedrag aan uw kind in het verkeer is ook
de taak van de ouder.
Op deze SCHOOL op SEEF site leest u meer over wat u
kunt doen op school en hoe u de school goed kunt
ondersteunen. SCHOOL op SEEF vindt het belangrijk dat de school, de ouders en de gemeente
goed samenwerken om de kinderen veilig in het verkeer te laten bewegen.
http://www.schoolopseef.nl In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe u als
ouder de school kunt ondersteunen met verkeerseducatie.
Wist u dat:
● Op woensdag 13 september heeft het team studiedag en zijn de kinderen dus vrij!
● We nog begeleiding voor het leesprogramma BOUW! kunnen gebruiken.
● De opkomst van de welkomstgesprekken erg goed was. We rekenen erop dat we alle ouders
spreken een dezer dagen als start van een goede communicatie met elkaar.
● We momenteel wat problemen ondervinden met Scom in bij sommige leerlingen. Vraagt u
aub de komende week bij de juf om bijzonderheden.
● Er ook voor Scom een handige app is, heeft u die al? In appstore of playstore.
● Tot 24/9 staat de S nog centraal: Je helpt elkaar, je speelt samen en leert van elkaar
● Groep 8 neemt weer deel aan de Indië herdenking die vrijdag a.s. plaatsvindt bij het door
onze school geadopteerde monument in Puttershoek. Juf Clarens, juf Lianne en juf Anja
begeleiden de kinderen. Volgende week krijgen de leerlingen uit groep 8 ook een gastles van
Veteranen uit die tijd. We vinden het van belang dat kinderen onze geschiedenis leren door
het te ervaren.
● De kinderen uit groep 2, 3 en 4 graag op tijd willen beginnen, maar hun ouders willen nog
zwaaien…...

