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Voorwoord en de nieuwe versie van de nieuwsbrief



Voorwoord en een
vernieuwde versie van
de nieuwsbrief



Frequentie nieuwsbrief



Oproep aan de ouders



Onderwijsinhoudelijk



Onze visie op
“zichtbaar lerende
leerlingen”



Gluren in de klas bij
juffrouw Greta

De coronaregels zijn door het hele land aangescherpt. Bioscopen,
theaters, dierenparken en attractieparken zijn dicht. De scholen zijn nog
wel open. Wij zijn blij dat we de kinderen elke ochtend lachend naar
school zien komen. Als we eenmaal binnen zijn dan hebben we het gevoel
dat wereld om ons heen weer normaal is. En dat is goed.
We missen wel het contact met de ouders. We proberen zoveel mogelijk in
contact met jullie te blijven. De ouders van de allerjongste kinderen
mogen op het schoolplein om hun kind te brengen en op te halen. Ze
hebben dan even kort contact met de leerkracht en zien hoe de kinderen
in de klas opgevangen worden.
Ik sta elke ochtend en middag op het schoolplein en bij de ingang van de
school. Zo zie ik en spreek ik veel ouders.
Maar wat er binnen gebeurt is voor jullie minder zichtbaar. Via de
nieuwsbrief willen we jullie meer zicht geven over het werk in
verschillende groepen.
Om toch met jullie in interactie te blijven zullen we u regelmatig via de
nieuwsbrief naar uw mening vragen over bepaade onderwerpen.
We willen alle ouders bedanken voor hun reacties over de frequentie van
de nieuwsbrief.

Vakantiedagen

Frequentie van de nieuwsbrieven



Wij hebben veel reacties over de frequentie van de nieuwsbrieven
gekregen. Veel ouders vinden wekelijkse nieuwsbrief heel erg handig.
Zoals u ziet is het format van de nieuwsbrief is aangepast. Zo willen we
leesbaarheid van de nieuwsbrief aantrekkelijker maken.
In elke nieuwsbrief zullen vaste onderdelen zijn:
 Acties en de oproep voor de ouders
 Onderwijs inhoudelijk
 Zorg
 Vakantierooster
 Reclames

Oproep aan de ouders
Samen zorgen we voor een verkeersveilige omgeving.
Hebt u ’s ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur en ’s middags tussen
14.45 uur en 15.45 uur een half uurtje tijd om bij het hek te staan? Geef
je dan op via e-mail spiegel@scoh.nl.
Buren, opa’s, oma’s, ooms, tantes of grote brioers en zussen kunnen zich
naatuurlijk ook aanmelden.
Hartelijk dank alvast.
https://www.facebook.com/100993049941618/posts/496722361998
5179/?vh=e&extid=0&d=n

Onderwijs inhoudelijk
Onze school wil kwalitatief goed onderwijs bieden en is daar ook
verantwoordelijk voor. Onze focus ligt op:





- het leren van de leerling
- de impact van de leraar op het leren
- manier om de impact te vergroten
- continue verbetering door het evaluaren van het effect van het handelen
van de leraar op de leerling.

Visie op zichtbaar lerende leerlingen
Op de Spiegel zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Dat
houdt in dat we weten waar ze staan, waar ze heengaan en wat de
volgende stappen zijn om daar te komen. Onze leerlingen zoeken,
ontvangen, geven en reageren op feedback. Ze begrijpen hoe leren werkt
en welke strategieën ze kunnen inzetten om tot leren te komen.

Gluren bij juffrouw Greta in de klas
Taal is erg belangrijk. Op
verschillende manieren
brengen we de kinderen in
aanraking met taal. Dit
kan in de vorm van boeken
en verhalen maar ook door
gesprekken, verhaaltjes
raden, poppenkast, raadsels,
rijmen, taalspelletjes,
luisterspelletjes, etc. In
groep 1 en 2 bestaat het
taalonderwijs uit het wekken
van belangstelling voor
geschreven en gedrukte taal,
het ontwikkelen van het
bewustzijn van de functie
voor geschreven en gedrukte
taal, het ontwikkelen van het
fonemisch bewustzijn.

Om in de klas structureel aandacht te besteden aan het fonemisch
bewustzijn, wordt veel aandacht geschonken aan de taallessen.
Wat doet ze?
Elke leerkracht is op altijd op zoek naar een manier van lesgeven die goed
bij de leeftijdsgroep past. Dat geldt ook voor juffrouw Greta. Wij zijn grote
voorstanders van lesgeven aan kleuters waarin spel en het opdoen van
ervaringen en experimenteren met materialen tot de basisprincipes
behoren. Toch verdienen kleuters ook duidelijke lessen waarin hen iets
wordt aangereikt dat ze weer kunnen gebruiken in het spel.
De instructie is een van de belangrijkste onderdelen van de les. Hier leg je
uit, doe je voor en laat je zien. Wat hierbij van belang is, is dat jij als
leerkracht tijdens dit stukje aan het woord bent!
Kinderen weten wat van hen wordt verwacht, waar staan ze in hun
leerproces en welk doel ze
willen bereiken.

Vakantie:
Data

Eerste dag

Laatste dag

Kerstvakantie
21 december 2020
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april 2021
Meivakantie
26 april 2021
Hemelvaart
13 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021

1 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
7 mei 2021
14 mei 2021
27 augustus 2021

Margedagen:
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.
Margedag 2

13 januari 2021

Groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland:
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
4 december 2020
18 december 2020
16 juli 2021

In verband met Sint
In verband met Kerst
In verband met de zomervakantie
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