Datum: 26-01-2018
Agenda
30 januari 2018
7 februari 2018
8 februari 2018
9 februari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
19 februari 2018
Week 8 2018

Bezoekje nieuwbouw Sonate met alle
kinderen dragen we ons steentje bij.
Koffiedrinken 8.45 uur
Kijkje in de klassen vanaf 12.00 uur
Carnavalsmiddag
Rapport mee
Studiedag alle kinderen zijn vrij!
Voorjaarsvakantie
Studiedag alle kinderen zijn vrij!
Ouder/rapport/adviesgesprekken

Teach like a champion
High fives en bliksembeurten!
Elke leerkracht kent ze, ambitieuze doelstellingen voor goed onderwijs. Hoge eisen
stellen aan leerlingen. Kinderen werkelijk “zien”. Elke leerkracht raakt geïnspireerd door
dit soort mooie woorden, maar al gauw rijst de vraag: Hoe pak ik dat dan aan?
Inmiddels zijn wij een aantal studiedagen m.b.t. Teach like a champion verder en zien we
al heel veel technieken toegepast worden in de klas.
Het is altijd fijn om succeservaringen met elkaar te delen. De techniek: “weet niet telt
niet” is er een van. Het is geweldig om te ervaren dat kinderen die altijd reageren op
een vraag, “ik weet het niet”, geholpen worden met deze techniek.
De techniek zorgt ervoor dat kinderen niet wegkomen met het antwoord: “ik weet het
niet”. Nadat je een ander kind het goede antwoord hebt laten geven kom je terug bij de
leerling die het antwoord niet weet. Je vraagt of het kind het antwoord heeft gehoord en
vraagt of ze het antwoord kan herhalen. De leerkracht laat dan merken geen genoegen
te nemen met het antwoord: “ik weet het niet”. De betrokkenheid van deze kinderen
groeit hierdoor enorm.
Bliksembeurt is ook zo’n geweldige techniek om leerlingen betrokken te houden bij de
les. Het verdelen van beurten aan willekeurige leerlingen (en niet aan diegene die hun
vinger opsteken) helpt hierbij.
In de klassen zien we ook de begintaak steeds vaker ingezet worden. De begintaak is
een taak die de leerlingen krijgen bij het binnenkomen in de klas. De taak wordt op het
bord geschreven zodat alle leerlingen direct weten wat ze moeten gaan doen. De taak
kan van alles zijn, een raadsel, een werkblad etc. Je merkt in de klas meteen de rust en
betrokkenheid.
Het is voor de leerkrachten erg prettig om juist die technieken toe te passen die in hun
groep werken. De leerlingen krijgen door hun betrokkenheid heel wat
complimenten en high fives. Dit is natuurlijk voor iedereen stimulerend en
motiverend.

Alle kinderen dragen hun steentje bij
Op dinsdagochtend 30 januari tussen 10.30 uur en 11.30 uur mogen alle kinderen van de
Klankhof hun “steentje bijdrage” aan de bouw van Sonate. De kinderen hebben de
afgelopen dagen allemaal een steen ontvangen waar ze iets op mochten verven. Die
steen gaan we deze dag aanbieden op de bouwplaats en deze worden dan verwerkt in
het gebouw. De kinderen dragen dan allemaal “hun steentje bij”. En kunnen straks als de
school af is blijvend hun steen terug zien.
Het beloofd een geweldige belevenis te worden.

Ouder/rapport/adviesgesprekken
In week 8 staan de ouder/rapport/adviesgesprekken op de kalender.
De gesprekken kunt u zelf vanaf 7 februari 2018 via schoolgesprek inplannen. Gezinnen
met drie of meer kinderen kunnen dit vanaf 5 februari 2018.
In de bijlage leest u hier meer uitleg over.
De oudergesprekken zijn voor de ouders met kinderen uit de kleutergroep.
De rapportgesprekken zijn voor de ouders met kinderen uit groep 3 t/m 7.
De adviesgesprekken zijn voor de ouders met kinderen uit groep 8.

Nieuws vanuit het kriebelteam
Donderdagmiddag zijn we met het kriebelteam bijeen gekomen voor een “training”,
luizenpluizen. De Klankhof heeft het beleid m.b.t. hoofdluis aangescherpt en met het
kriebelteam doorgenomen. Dit werd ondersteund door de GGD die ons meenam in alle
feiten en fabels. Wij willen jullie hieronder een paar belangrijke zaken toelichten.
•

•
•

•

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van luizenzakken hoofdluis niet
voorkomt. De luizen die op jassen/kleding zitten zijn zo verzwakt dat verspreiding
niet via kleding gaat. In samenspraak met GGD gaan we dan ook geen
luizenzakken inzetten in de units.
Het is belangrijk dat u als ouder elke week bij uw kinderen controleert. Het beste
doet u dit door te kammen met nat haar en een fijne kam.
Als er bij uw kind(eren) hoofdluis is geconstateerd is de beste behandeling
kammen met nat haar met een fijne kam. Eventueel kunt u hier conditioner bij
gebruiken. Dit gedurende twee weken elke dag herhalen. Het is belangrijk dat u
blijft kammen!!
Mocht u vragen of hulp nodig hebben voor/van ons kriebelteam, dan kunt u dit
altijd aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).

•

•
•

Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen controleren is het belangrijk dat ons
team voldoende ouders heeft die het kriebelteam komen versterken. Via de
leerkracht van uw (kind(eren) kunt u aangeven dat u hierbij wilt helpen. Vele
handen maken licht werk. Zonder vrijwilligers in ons team wordt het anders
onmogelijk om deze extra service op school te blijven uitvoeren.
Mocht u thuis hoofdluis ontdekken bij uw kind(eren) geef dit dan altijd door aan,
de leerkracht van uw kind(eren)
Aandachtspunt: Als er hoofdluis heerst op school, zorg dan dat lange haren in
een staart, vlecht of knot zit.

Het hele beleid m.b.t. hoofdluis kunt u terug lezen op onze website.

Nieuwe website van de Brede school Etten-Leur
Eind januari gaat de nieuwe website van de brede school Etten-Leur
www.bredeschooletten-leur.nl online. Deze website geeft informatie over de brede school
Etten-Leur en geeft toegang tot informatie over alle 8 verschillende brede scholen en de
daarin samenwerkende organisaties
Een apart onderdeel vormt het naschoolse activiteitenprogramma met informatie over
de verschillende activiteiten en hoe je je kind kunt inschrijven voor activiteiten.
Wat is anders
We zijn gestopt met het programma boekje waarvan je gewend was dat dit de eerste
week na de vakantie meegegeven werd. De informatie over het activiteitenprogramma is
vanaf nu alleen te vinden op de website. Uw kind krijgt een flyer mee met daarin kort
aandacht voor het activiteitenprogramma en speciaal voor de nieuwe activiteiten, hoe de
informatie over de activiteiten te vinden is op de website en hoe je uw kind kunt
inschrijven.
Kiezen wordt makkelijker
De activiteiten staan verdeeld over een aantal categorieën waarop u kunt selecteren.
Alleen die activiteiten komen dan in beeld. Verder kunt uw selecteren op
leeftijdscategorie. Deze mogelijkheden maken het makkelijker en overzichtelijker om een
keuze uit de veelheid aan activiteiten te maken.
Vaker nieuwe activiteiten
Aanbieders van activiteiten kunnen doorlopend nieuwe activiteiten op de website
plaatsen.
Aanmelden en dan
Per activiteit vult u het aanmeldformulier in. Volg de instructies en druk op verzend. U
krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging waarin alle gegevens staan. Ook de
contactgegevens van de aanbieder van de activiteit. U kunt eventuele vragen dan
rechtstreeks stellen aan de aanbieder. Meestal krijgt u daarna nog een uitnodiging van
de aanbieder met daarin o.a. ook hoe de betaling geregeld wordt. Zo niet dan staat alle
benodigde informatie zoals datum, tijd, plaats kosten e.d. in de bevestigingsmail.

Veilige schoolomgeving
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar school
moet veilig zijn. De directe schoolomgeving is bij voorkeur autovrij, en anders autoluw.
Vooral rond de tijden dat de school begint en uitgaat moet dit worden nagestreefd.
Op die manier kunnen kinderen zich veilig rond de school bewegen en kunnen kinderen
op jongere leeftijd lopend of fietsend naar school. Aan- en afrijdende auto's rondom
school en kriskras rond school parkerende auto's zijn dus ongewenst voor een veilige
schoolomgeving. Een veilige schoolomgeving stimuleert kinderen om lopend of fietsend
naar school te komen.
Helaas zien we dat er rondom de Klankhof steeds vaker auto’s buiten de daarvoor
bestemde plaatsen geparkeerd worden. Ook parkeren op het grasveld gebeurd nog
steeds. Dit willen wij nogmaals onder de aandacht brengen.
Rondom de school geld nu ook een stopverbod, parkeren/stoppen op de stoep/straat is
dus verboden. De komende tijd zal hier weer extra op gecontroleerd worden door de
wijkagent en boa’s.
En waar nodig worden daar boetes voor gegeven.

Laten we samen zorgen voor een veilige schoolomgeving en het goede
voorbeeld geven aan onze en uw kinderen!

The house of Typing

Als school willen wij onze leerlingen de kans geven om zaken die je niet binnen
de school leert maar die toch belangrijk zijn, toch te leren. Goed kunnen typen is
heel belangrijk voor kinderen. We gaan steeds meer op de computer doen en
kunnen typen is dan echt nodig om goed te kunnen werken.
Wij hebben een afspraak gemaakt met ECO, The house of Typing om een aanbod
te kunnen doen aan onze leerlingen uit groep 6 t/m 8. De kinderen krijgen de
informatiefolder en brief mee naar huis.
De datum in de brief is helaas foutief vermeld. Het inschrijfformulier kan tot 8
februari 2018 ingeleverd worden bij de leerkracht.

TSO Sonate
Vanaf volgend jaar zal het overblijven georganiseerd worden door Belle Fleur.
In de bijlage leest u hier meer over.

Jeugdbibliotheek
Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website speciaal voor de jeugd. Het doel is om
jongeren te inspireren om te lezen en informatie te bieden, onder meer voor
werkstukken en spreekbeurten.
Wat is jeugdbibliotheek.nl?
Bij de start ligt de focus van jeugdbibliotheek.nl op het stimuleren van lekker lezen en
veel weten voor jongeren van 9-12 jaar.
Voor elk moment het leukste verhaal! Een gewoon boek of e-book om te lezen in bed.
Een luisterboek voor in de bus. Op de site worden onder meer de top tien boeken en
series uitgelicht. En elke week is er een boekentip.
Daarnaast vinden jongeren op dit platform informatieve boeken en inspiratie voor
werkstukken en spreekbeurten. Jeugbibliotheek.nl wordt continu uitgebreid met
informatie die jongeren aanspreekt in de vorm van tekst, beeld en
video.
www.jeugdbibliotheek.nl

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is door bijna alle gezinnen voldaan. Dit is erg fijn, zo
kunnen we de extra activiteiten blijven organiseren voor de kinderen. Mocht het betalen
van de ouderbijdrage aan u aandacht zijn ontsnapt, geen probleem. Volgende week
krijgen de gezinnen die de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan een reminder brief.

Naschoolse activiteiten
De nieuwe website www.bredescholenetten-leur.nl van de brede school staat 29 januari
2018 online met daarin het programma van de naschoolse activiteiten.
Een programma boordevol leuke naschoolse activiteiten. Voor elk kind valt er wel iets leuks
te kiezen. Alle kinderen krijgen maandag 29 januari 2018 een flyer mee waarop staat waar
je de informatie vindt om je kind in te schrijven. Je kunt vanaf dan op elk moment je kind
inschrijven voor een van de activiteiten.
Via Facebook wordt je op de hoogte gehouden over nieuwe activiteiten. Dus Like:
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur
Voor vragen: wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl

•
•
•
•

Bijlages
Fotoverslag nieuwbouw Sonate deel 3.
Uitnodiging onderwijs café in het teken van hoogbegaafdheid.
Uitleg aanmelden via schoolgesprek
Lunch break Sonate

Denkt u aan:
•

Betalen ouderbijdrage € 35,00 voor 01-01-2018
rekeningnummer: NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018 (met daarbij de naam van uw kind).

