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STAKING DONDERDAG 5 OKT. A.S. De school is die dag dicht!
Donderdag 5 okt a.s. vindt de landelijke staking door leerkrachten in het basisonderwijs plaats.
Het doel van de staking is te komen tot rechtvaardige salarissen en vermindering van de werkdruk,
mede om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. We realiseren ons dat het feit dat de school
die dag dicht is haaks staat op het doel van iedere school, de kinderen goed onderwijs geven. We
zijn blij te merken dat u als ouders het doel begrijpt en ondersteunt.
Afgelopen week hebben we weer kunnen zien wat de tekorten aan goed onderwijsgevend
personeel betekenen voor onze school. Op donderdag hadden we 2 zieke leerkrachten en er was
maar één vervangster beschikbaar via de invalpool. Als school vinden wij altijd de beste mogelijke
creatieve oplossing, maar liefst willen we dat het onderwijs zo ‘gewoon’ mogelijk doorgaat voor
onze leerlingen, ook als er iemand ziek is.
Mochten u of anderen de staking actief willen ondersteunen, dan verwijzen we u naar de site van
Vereniging Openbaar Onderwijs die ouders en grootouders oproept om v ia de online petitie:
Investeer in onze (klein)kinderen de staking te steunen. Deze petitie wordt op 5 okt. a.s.
aangeboden aan de stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden.
Juf Rianne zal onze school vertegenwoordigen op het Malieveld in Den Haag.
BOEKENMARKT
De boekenmarkt was een groot succes. Het was
gisteren heel gezellig in de hal van Fazant 1, voor
en na schooltijd en ook ‘s avonds was er veel
belangstelling van ouders, grootouders én kinderen.
Er is voor een waanzinnig bedrag van € 1850,omgezet. Dat heeft ertoe geleid dat alle groepen

een ‘wensboek’ hebben gekregen en per
bouw nog 2 extra boeken. Ook hebben we
weer wat boeken aangeschaft voor het
leesatelier. Dat groeit gestaag. De
wensboeken zijn boeken die de kinderen
samen hebben uitgekozen voor hun groep
naar aanleiding van het bezoek aan de
boekenmarkt.
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EEN KIJKJE IN DE METHODES: ALLES-in-1
In groep 5 t/m 8 bieden we de lesstof voor de hoogste 4 groepen aan in de vorm van 20 projecten,
met uitzondering van rekenen, lezen (technisch en begrijpend), gym en schrijven. Het unieke van
Alles-in-1 is dat alle andere vakken binnen een thema worden aangeboden. Dit maakt de leerstof
logisch, motiverend, efficiënt, effectief en betekenisvol voor onze leerlingen.
Het hoofdonderwerp van ieder project is de kapstok waaraan alle vakken worden opgehangen. De
werkvormen sluiten aan bij uiteenlopende leerstijlen,
zodat elke leerling de leerstof diep doorgrondt.
Kinderen werken cognitief, creatief, via onderzoekend
en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling en digitaal.
Ook is er afwisseling in organisatievormen: klassikaal,
individueel, in groepjes of in tweetallen.
Voor de kinderen van deze leeftijd zijn de teksten van de projecten boeiend: interessante
informatieve teksten, leuke weetjes, spannende of mooie verhalen, grappige of ontroerende
gedichten. De leerstof is uitgewerkt op zes niveaus, zodat altijd een passend niveau kan worden
aangeboden. Tijdens elk project wordt  gewerkt aan verschillende vakken en vaardigheden, zoals
luisteren en spreken, wereldoriëntatie, informatieverwerking, muziek, drama, handvaardigheid,
presenteren.
Ieder project omvat de volgende activiteiten, waarin die vakken en vaardigheden zijn opgenomen
en die allemaal aansluiten bij het thema:
1. Een film
2. Teksten in het projectboek, informatieve teksten, verhalen en gedichten.
3. Weekwoorden; De woorden zijn gekozen uit de teksten van die week.
4. Engels; Er is een gezamenlijke les  gericht op The Words of the Week en dialoog.
Oplopend in niveau volgen er meer schriftelijke opdrachten. Daarnaast wordt er geoefend
met interactieve games die gezamenlijk via het digibord kunnen worden aangeboden of
individueel kunnen worden verwerkt.
5. Doe-opdrachten; Dit zijn diverse praktische opdrachten die de kinderen met behulp van
TIPkaarten zelfstandig kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om het doen, het proces, het
onderzoek en het leerdoel.
6. Expressieopdrachten; Wekelijks zijn er lessen of opdrachten op het gebied van muziek,
tekenen, handvaardigheid, dans en drama.
7. Computeropdrachten; Via de computeropdrachten kunnen kinderen hun kennis vergroten
door te kijken naar filmpjes, spelletjes te doen of sites te bekijken die aansluiten bij het
deelthema van die week.
8. Werkstuk/onderzoek; Er worden verschillende manieren en stappenplannen aangeboden
om een werkstuk of onderzoek uit te voeren.
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9. Excursie/workshop/gastspreker; Dit proberen we zo vaak mogelijk te organiseren. Want
wanneer een excursie aansluit bij het projectonderwerp beklijft informatie veel beter en het
verrijkt de ervaringen van de leerlingen.
10. Afsluiting; Elk project kent zijn eigen passende afsluiting in de vorm van een presentatie,
toneelstukje of de resultaten van de expressielessen.

HALLOWEEN 2017
Zaterdag 28 oktober is er weer een griezeltocht in Plan
Zuid. (speeltuin in de Molenlaan) De kinderen krijgen
binnenkort een aanmeldingsformulier mee dat op school
kan worden ingeleverd. Aan de hand van deze briefjes
kunnen wij een inschatting maken van het aantal
kinderen en er zo voor zorgen dat er voldoende lekkers
aanwezig is. Wij adviseren om pas vanaf groep 3 mee te
doen, voor jongere kinderen kan het best spannend zijn.
De kinderen vertrekken in groepjes van uit de speeltuin
maar alleen onder begeleiding van een volwassenen. En de tocht is volledig op eigen risico.
Op de dag en avond zelf kunnen we nog wat hulp gebruiken dus als u wilt helpen meldt dit dan bij
Ginette Flokstra, Sonja Jongkoen of Sylvia van Steensel.
Deze tocht wordt verzorgd door vrijwilligers en uiteraard hebben wij daar kosten aan.
Onze vraag is om na afloop van de tocht een donatie te doen in de heksenketel.
Dus: Noteer zaterdag 28 oktober in uw agenda én ga op zoek naar griezelpakjes, want het is leuk
als de kinderen, maar ook de volwassenen verkleed zijn!
Wij gaan er ons uiterste best voor doen om er weer een spannende, gezellige griezeltocht van te
maken. Tot zaterdag 28 oktober. Team Halloween.
Wist u dat:
● Na de herfstvakantie alle kinderen van groep 3 en 4 buiten spelen tot de zoemer gaat. Dan
gaan ze in de rij staan en o.l.v. de leerkracht lopen zij naar binnen. Het is niet de bedoeling
dat ouders van leerlingen uit groep 3 en 4 dan nog mee naar binnen gaan. Er is gelegenheid
om, voor uw kind in de rij gaat staan, afscheid te nemen. De ouders van de kinderen uit
groep ½  en 2 van ⅔ mogen het hele jaar door naar binnen gebracht worden vanaf 8.20 uur,
maar moeten afscheid nemen om 8.30 uur, zodat de leerkrachten vanaf die tijd met hun
lessen kunnen starten.

