Datum: 27-10-2017
Agenda
28 oktober 2017
1 november 2017
8 november 2017
11 november 2017
14 november 2017
15 november 2017

Wintertijd gaat in
Koffiedrinken 8.45 uur (1e verdieping)
Nationaal Schoolontbijt
Aankomst sinterklaas
Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8
Kijkje in de klassen 12.00 u – 13.00 u
Teach Like a Champion

Vrijdag 13 oktober hebben alle juffen en meesters deelgenomen aan de tweede
studiedag van Teach Like a Champion.
Tijdens deze studiedag hebben we met elkaar de succeservaringen gedeeld. De
eerste technieken hebben we al kunnen toepassen in de praktijk. Sommige
technieken worden al als vanzelf ingezet, andere technieken kosten soms wat
meer moeite en hebben oefening en herhaling nodig. Het is fijn om tijdens een
studiedag hierover met elkaar in gesprek te gaan. Verder hebben we weer een
aantal nieuwe technieken besproken en kunnen oefenen.
Deze technieken kunnen we vanaf nu ook gaan toepassen in de praktijk.

De Vreedzame School
Het thema: “Wij lossen problemen zelf op”, zijn we aan het afronden.
In de bijlage kunt u de kletskaarten vinden met meer informatie over dit thema. Op die
kletskaart staan een paar vragen waarover ouders en kind samen kunnen “kletsen”. De
kletskaarten zijn er voor de groep 1 t/m 6.

Officiële start bouw Sonate
De bouw van de nieuwe brede school “Sonate” is van start gegaan. Op maandag 30
oktober verricht burgemeester mevr. van Rijnbach, samen met enkele leerlingen, een
officiële handeling vanwege de start van deze bouw. Daarvoor plaatst zij een kolom van
de begane grond van de nieuwe school. Bij deze gelegenheid zullen naast kinderen van
zowel Kompas, Klankhof, ’t Carillon als Belle Fleur, ook een groot aantal genodigden
aanwezig zijn. De kinderen worden op de gebruikelijke tijd op school verwacht en gaan
dan gezamenlijk naar de bouwplaats. Rond 10.00 uur zal de officiële start plaatsvinden,
waarna alle kinderen het nieuwe Sonate-lied zullen zingen. Daarna gaan alle kinderen
terug naar hun eigen school/locatie.

Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november kunt u uw zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt naar
school sturen. De Klankhof schuift dan met de hele school aan tafel voor een gezond
ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. De leerlingen van de
Klankhof leren zo op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je
’s ochtends het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis!

Nieuws uit de MR
Afgelopen maandag is de eerste MR-vergadering van dit schooljaar geweest.
We hebben samen het jaarplan doorgenomen en actiepunten vastgelegd.
In de Nieuwsbrief zal de MR u regelmatig informeren over de besproken onderwerpen.
In de vergadering is ook gesproken over onduidelijkheid m.b.t. de gymlessen van dit
jaar. Achteraf gezien hebben we dit niet duidelijk naar u gecommuniceerd. Daarom
hieronder meer informatie m.b.t. de gymlessen dit schooljaar.

Gymlessen schooljaar 2017/2018
De gymzaal van de Gong is weer gebruiksklaar zodat we meteen na de herfstvakantie de
gymlessen weer hebben kunnen oppakken.
Dit jaar zitten we met onze tijdelijke locatie verder van de Gong af. We zijn hierdoor
meer tijd kwijt aan het heen en terug lopen. Om toch de effectieve leertijd op alle
vakgebieden optimaal te houden hebben we besloten om de gymlessen 1 x 60 minuten
te laten duren i.p.v. 2 x 40 minuten. Zo voldoen we toch aan de uren
bewegingsonderwijs en redden we het ook met de andere leerstof.
Beweegonderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Alle leerkrachten die gymlessen
geven zijn vakbekwaam m.b.t. bewegingsonderwijs. Leerkrachten die geen
gymbevoegdheid hebben mogen dan ook geen gymlessen geven. De lessen worden in
dat geval verzorgd door een collega die wel gymbevoegd is. We hebben een leerkracht in
dienst die de extra opleiding bewegingsonderwijs heeft afgerond zodat we ook een
doorgaande leerlijn hebben opgesteld binnen onze school.
Ook dit jaar hebben we weer stagiaires vanuit CIOS beschikbaar om bewegingslessen te
geven. Deze studenten zijn meteen na de herfstvakantie gestart op de donderdagen.
Voor de groepen 1/2 zijn er beweegmomenten in de grote hal van DOREMI, helaas
hebben we op onze tijdelijke locatie niet alle materialen beschikbaar. Maar we proberen
zoveel mogelijk beweegmomenten te realiseren.
Spelletjesmiddag
Dinsdagmiddag 14 november houden we voor alle kinderen van de Klankhof een
spelletjesmiddag. De kinderen mogen deze middag een gezelschapsspelletje meenemen.
Kinderen die overblijven mogen dit ’s morgens natuurlijk al meenemen. Het zou fijn zijn
als de meegenomen spellen zijn voorzien van een naam.

Kijkje in de klassen
Woensdag 15 november bent u weer van harte welkom voor een kijkje in de klassen.
De bedoeling van deze momenten is dat u in de klas kunt komen kijken naar het werk
van uw kind(eren). Zij vinden het vaak erg leuk om te laten zien waar ze mee bezig zijn.
In de groepen 1 t/m 8 is dit in de vorm van een open inloop!

Bijlages
•

Kletskaarten DVS

Denkt u aan:
•

Doorsturen van foto’s m.b.t. de verkeersweek. We hebben al een aantal leuke
foto’s mogen ontvangen, dank daarvoor.

