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Schoolbezoek Spaarne College
Nieuwsbrief

groep 8

Oudergesprekken
Gezondheidscheck
Vrij ivm studiedag
Gezondheidscheck
MR-vergadering
Nieuwsbrief

groepen 1-2-3, groepen 4-5-6-7 op uitnodiging
groepen 2 Blauw, 2 Geel, 7
groepen 2 Blauw, 2 Geel, 7
19:30–21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Ouderbetrokkenheid

- weten wat er speelt in de klas en wat er geleerd
wordt,
- welke waarden belangrijk worden gevonden bij
communicatie.

Dit betekent dat ouders in hun gedrag laten zien
dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor
de schoolontwikkeling van hun kind. Dat is iets
anders dan de (ook belangrijke)
ouderparticipatie (luizenpluizen, OR, biebouder).
Uw betrokkenheid heeft effect op het leren van
uw kind en is daarom zeer belangrijk. De school
heeft daar ook een rol in.
Na mijn oproep in de nieuwsbrief ben ik met vijf
ouders in gesprek gegaan over
ouderbetrokkenheid. Het was een zinvol gesprek
waarbij belangrijke onderwerpen in kaart zijn
gebracht. Onder andere:
- de behoefte aan een grotere rol van ouders bij
het startgesprek,
- vaker de school in om elkaar (mede-ouders en
leerkrachten) te leren kennen,

Als school willen we ouderbetrokkenheid
stimuleren maar hoe doen we dat? Daarover zijn
we ook in gesprek met het team en leerlingen.
Veel leerlingen geven aan dat hun ouders
vragen naar wat er geleerd/geoefend wordt op
school. Deze gesprekjes met uw kind zijn zinvol
en hebben effect op het leren op school. Van de
groepsleerkracht kunt u af en toe een bericht
verwachten over wat er leeft en geleerd wordt in
de klas. Door ook te vragen naar de leerKRACHTEN (bijvoorbeeld doorzetten, proberen,
plezier hebben in leren, samenwerken, etc.)
motiveert u uw kind en dat bevordert het leren.
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Batterijen inleveren op school

Alle input die we hebben gekregen wordt
meegenomen in het maken van beleid.

Weet u dat er in de hal een bak staat voor lege
batterijen? U bent ervan af en wij krijgen voor
een volle ton een vergoeding.

Leer-KRACHTEN
Deze week staat centraal: 1, 2, 3,
gebruik je fantasie! Creatief denken is belangrijk
voor het oplossen van (leer)problemen.
Volgende week besteden we aandacht
aan: Van proberen kun je leren. Fouten maken
is belangrijk: uitproberen, ontdekken wat er NOG
niet goed gaat, feedback ontvangen, bijstellen en
nog een keer proberen! Dat is hoe leren werkt.

Meester Dimitri
Meester Dimitri heeft besloten opzoek te gaan
naar een nieuwe uitdaging. Dat betekent dat de
dramalessen worden opgepakt door de
leerkrachten zelf. Helaas valt de constructie van
halve groepen drama daarmee weg. Die
constructie houdt in dat er, net als met judo, in
halve groepen les wordt gegeven waardoor de
andere helft intensieve instructie krijgt (van de
eigen leerkracht) op een lastig lesdoel.

Fietsenrekken
De fietsenrekken zijn in principe bedoeld voor de
kinderfietsen van groep 4 t/m 8. Wilt u bij het
brengen uw fiets op de grote stoep voor de
school neerzetten? Als er bij het ophalen plek is
in de fietsenstalling dan kan de fiets daar wel
gestald worden.

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen,
brieven en overzichten onder het kopje
‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemenebrieven
- Verslag Kinderraad
- Oudertrainingen CJG
- Team jeugdgezondheidszorg voorgesteld

Plein
Het lijkt alsof er niks gebeurt aan het kale plein.
Toch is dat niet zo. De kinderraad heeft gekozen
voor de aanschaf van een groot vangnet en een
mand vol ballen. Er is een ontwerper gekozen
voor het groene plein en zij zal met de groepen
6-7-8 verder brainstormen over de opzet. In de
herfstvakantie is het plein digitaal ingetekend
met waterafvoer, bomen, putten, bodemsoort,
etc. Die kaart is nodig voor het uiteindelijke
ontwerp. Subsidies worden aangevraagd... Er
gebeurt dus veel!
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WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 28-10-2022
Bradley
Indy

Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 11-11-2022
Nora
Levi
Mika
Isabel
Cecilia
Veronica
Mick

Van harte gefeliciteerd!!!
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