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Nieuwsbrief

Van oktober
nummer 10
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Belangrijke data
5 november: intekenen oudergesprekken
10 november: tuindag
22 november: versieravond Sinterklaas
Welkom op onze school
Indira Vink
Dalton
Zelfstandigheid
Op onze school ligt de
nadruk op zelf actief leren
en werken. Dit betekent dat de kinderen
uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot een
goed einde te brengen. Dit stimuleert het
probleemoplossend denken. We helpen en leren
de kinderen te beoordelen welke beslissingen
effectief en verantwoord zijn ten aanzien van hun
leerproces. Het werken aan de hand van de
doelen en de taken van de taakbrief zijn daarbij
helpend.
Taakbrief/eigenaarschap
In het team hebben we het over onze visie. In
deze visie wordt ook het stukje “eigenaarschap
van kinderen” genoemd. Eigenaarschap voor het
leerproces motiveert kinderen, we willen dit nog
steeds bij de kinderen leggen. Zo geven we
alleen werk mee naar huis, wanneer dat
noodzakelijk is. Bij het stimuleren van
eigenaarschap vinden we ook horen, dat de
taakbrief niet meer mee naar huis gaat. In veel
groepen was dit al niet meer het geval, hier
hebben we nu een schoolafspraak van gemaakt
die voor alle groepen geldt.
Ouder-kind gesprekken
Aankomende week vinden weer de ouder-kind
gesprekken met de leerkracht plaats. Ook hierin
vinden we eigenaarschap heel belangrijk. We
willen graag van de kinderen en ouders horen
hoe uw kind zich voelt, werkt en denkt. We

hebben ervoor gekozen met een format te gaan
werken. Het is de bedoeling dat de kinderen
vanaf groep 5 dit samen met hun ouders invullen.
Dit omdat de gesprekken vanaf groep 5 samen
met hun ouders zijn. Graag willen we de
ingevulde formulieren dinsdag terug, zodat de
leerkracht zich kan voorbereiden op het gesprek.
Ronde tafel bijeenkomst
Tijdens de ronde tafel bijeenkomst ontstond het
idee om ouders van wie de kinderen nieuw zijn
op onze school, voor een periode van ca. twee
maanden te koppelen aan een ouder die het leuk
vindt, om de nieuwe ouder wegwijs te maken
met de gewoontes en gebruiken op onze school.
Het zou fijn zijn wanneer er uit iedere groep een
ouder is die deze taak op zich wil nemen. Mocht
u hiervoor openstaan, wilt u dit dan doorgeven
aan de leerkracht van uw kind?
Nieuwe naam plusgroep
Zoals we u al eerder geïnformeerd hebben, is de
plusgroep anders van opzet geworden. We
vonden dat hier ook een andere naam bij hoorde.
We hebben de kinderen zelf een naam laten
kiezen. Vanaf vandaag heet de plusgroep
Kangoeroegroep.
Gymtas
De vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven
dat we de regels omtrent het mee naar huis
nemen van de gymtas iets willen aanpassen.
Vanaf heden vragen we u i.v.m. de hygiëne, om in
ieder geval iedere week, na de laatste gymles van
uw kind(eren), de tas mee naar huis te nemen en
te wassen.
Bewust met alcohol op school
Alcoholgebruik op jonge leeftijd is lange tijd in
Nederland breed geaccepteerd geweest, terwijl
de risico's ervan groot zijn. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen in hun keuze voor het al dan niet
gebruiken van alcohol sterk worden beïnvloed
door hun omgeving. Onze school is een
belangrijke leefomgeving van kinderen, waar ze
veel tijd door brengen. Daarom is het belangrijk
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dat we goed nadenken over het wel of niet
schenken van alcohol op schoolfeesten voor
ouders en kinderen.
In de MR en de bestuursvergadering is hierover
gesproken. Als school willen we hier bewuster
mee omgaan. Daarom hebben we afgesproken
het aantal momenten dat er alcohol geschonken
wordt te beperken. Voortaan is dat alleen nog
met de Kerstborrel, de Familiefietspuzzeltocht en
af en toe een vrijdagmiddagborrel van de
medewerkers. In dat laatste geval is dat op een
moment dat er geen kinderen in school aanwezig
zijn. Alle andere activiteiten, zoals na de ALV, in
combinatie met een informatie-/ouderavond en
(na afloop van) activiteiten als jaarfeest en
tuindag, zullen voortaan zonder alcohol zijn.
De genoemde momenten dat er wel alcohol
wordt geschonken, schenken we graag ook hele
lekkere alternatieven zonder alcohol.

Social media
In deze tijd kunnen we niet om Social media
heen: Instagram, Snapchat en Whatsapp. Vooral
de leerlingen uit de bovenbouw maken hier veel
gebruik van. In de klas proberen we de leerlingen
goed te begeleiden in het gebruik van sociale
media. Toch gebeurt het regelmatig
dat leerlingen na schooltijd elkaar vervelende
dingen sturen via WhatsApp. Ook in de online
games, zoals Roblox en Fortnite, worden
regelmatige vervelende dingen gezegd.
Wat thuis gebeurt, is voor ons als leerkrachten
lastig te controleren. Wel komt het steeds vaker
voor dat aan school gevraagd wordt, deze ruzies
in de klas op te lossen. Dit gaat ten koste van de
lestijd. Daarom vragen we u als ouder om daar
alert op te zijn en uw kind erop aan te spreken
zodra het mis gaat.
Tips en trucs om samen met uw kind te praten
over veilig internet en social media kunt u ook
vinden op www.mediawijsheid.nl.
Pleinregels
Wij hebben een prachtig natuurplein. Op dit plein
kunnen de kinderen heerlijk spelen, wel is er een
aantal regels waar ze zich aan dienen te houden.
Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat er iets
gebeurt. Deze regels gelden ook voor de
momenten na school als de kinderen “vrij spelen”

op het plein en bij de BSO De Daltons. Deze regels
zijn o.a.:
• We respecteren de natuur en alles wat
groeit en bloeit.
• We respecteren en helpen elkaar.
• Iedereen mag meedoen.
• Stokken zijn om mee te spelen.
• In de zandbak mag volleybal en voetbal
gespeeld worden met een zachte bal.
• We klimmen alleen in bomen die
daarvoor aangeduid zijn.
• Klimhoogte is tot de rode streep.
• We gooien niet met zand, hout of stenen.
Gevonden voorwerpen
Bij de deur aan de achterzijde van de school,
staat een bak met gevonden voorwerpen. Deze
puilt weer uit! Er zitten vesten, wanten etc. in.
Wanneer u iets mist, ligt het waarschijnlijk in die
bak. Wilt u als u gekeken hebt, de spullen weer
terug in de bak doen?
Studiedag
Ter herinnering: de geplande studiedag van 19
juni 2019 is verplaatst naar 11 juni 2019.
Kinderraad
Maandag komt de Kinderraad voor de tweede
keer dit schooljaar bij elkaar. Vorige keer hebben
we een voorzitter en een notulist gekozen en
besproken wanneer we bij elkaar komen. Ook
hebben we toen naar voorbeelden van nieuw
schoolmeubilair gekeken. Vanaf volgende keer zal
onze notulist of een ander lid van de Kinderraad
een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief zodat de
ouders ook weten waar we mee bezig zijn.

Personeel
Helaas hebben we afscheid genomen van Noor
en Marieke. Op vrijdag 19 oktober hadden zij een
popcornmachine geregeld en werden alle
kinderen getrakteerd. ’s Middags heeft het team
afscheid van hen genomen. Er was een workshop
geregeld waarin we van afval heel mooie dingen
gemaakt hebben en daarna was er nog iets te
eten en drinken. Bent u benieuwd wat er
allemaal geknutseld is? In de vitrines bij de
Wolkenblazers en Zonnewijzers kunt u dat zien.
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Algemeen uit de groepen
Groep 6
Kinderboekenweek
Ouders kwamen voorlezen ze lazen heel erg leuk
en lieten de plaatjes zien.
We moesten aan de kleuters voorlezen en dat
was heel erg leuk ik liet ook plaatjes zien.
Op de boekenmarkt hebben we veel verdiend en
hele leuke boeken gekocht.
De leukste boeken die ik heb gekocht zijn ruzie
eilanden en kattensoep en nu geniet ik ervan.
Janneke Schotveld kwam naar ons op school. Ze
had een nieuw boek geschreven en heten de
Kikkerbilletjes van de koning en andere
sprookjes.
Groetjes Yu Fu

Oproep acco
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons
willen helpen met het organiseren van
activiteiten. Ook vaders nodigen we hiervoor uit.
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw
kind. Onderstaand een foto van de Acco leden en
groepsouders dit schooljaar.

Medezeggenschapsraad

Vergadering op 13 november 2018.

Vriendelijke groet,
Team ASV

