NIEUWSBRIEF
November 2019

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november, waarin u o.a. kunt lezen over Eigenaarschap van
leerlingen.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat u ons dit dan even weten?
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

Eigenaarschap van leerlingen
Woensdag 16 en donderdag 17 oktober bezocht de kwaliteitsmedewerker van O2A5 onze school.
Tijdens deze audit werden ook enkele leerlingen en ouders geïnterviewd. Uit dit laatste kwam naar
voren dat ouders méér op de hoogte willen zijn van onze onderwijsplannen en hieruit voortvloeiend
bijvoorbeeld (nieuwe) methoden die wij gebruiken.
Middels de nieuwsbrief zullen wij u hierover daarom regelmatig informeren.
Eén van onze speerpunten is “Eigenaarschap van leerlingen”.
We kennen allemaal wel de behoefte onze kinderen te willen helpen in bijna alles. Denkt u aan :
veters strikken, gymspullen meegeven en huiswerk maken en leren. Logisch natuurlijk. Maar hiermee
maken we kinderen ook onbewust en onbedoeld, afhankelijk. Door als ouder/leerkracht anders te
denken en dus te handelen, kunnen we eigenaarschap bij kinderen vergroten. In deze snel
veranderende wereld is het belangrijk dat kinderen eigen keuzes kunnen maken. Rekening houdend
met anderen en de omgeving, maar ook zelfstandig en onafhankelijk.
Het is belangrijk om te weten wat je wilt (leren), wat je (leer)doelen zijn en hoe je in het leven wilt
staan. Wij willen onze leerlingen zodanig onderwijs geven, dat zij zich betrokken en verantwoordelijk
voelen bij en voor de leerstof en hun persoonlijke leerproces.
Dit betekent dat wij als leerkracht in samenspraak met de leerling een stappenplan maken, om
binnen de mogelijkheden van ieder kind de gestelde doelen te behalen.
In dit proces is het goed de juiste vragen te stellen zoals:
• Wat heb je nodig om je doel te behalen?
• Welke materialen/middelen heb je nodig?
• Welke moeilijkheden kom je tegen?
Na de opdracht zijn voorbeelden van reflecterende vragen:
• -Heb je je doel bereikt? Waarom wel/niet?
• -Wat heb je nodig om de volgende keer wel je doel te behalen?
• -Wat ging goed?
• -Waar ben je trots op?
Onze methoden zijn afgestemd op deze manier van onderwijs geven en bieden alle kansen en
mogelijkheden om eigenaarschap nog meer te vergroten. In één van de volgende nieuwsbrieven
ontvangt u informatie over enkele van onze, nieuwe methoden.
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Groep 1/2
Zoals bij velen van u bekend, hebben wij de afgelopen tijd nieuwe leerlingen mogen verwelkomen in
groep 1/2. Dit zal de komende periode ook zo zijn. Om deze groep zo goed mogelijk te blijven
begeleiden is het belangrijk te weten hoeveel leerlingen wij dit schooljaar nog kunnen verwachten.
Heeft u een zoon/dochter die dit schooljaar de leeftijd van 4 jaar bereikt en nog niet is aangemeld,
wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Zo kunnen wij tijdig de juiste maatregelen nemen.

Welkom op onze school!
Line Kruissen
Megan Hopkoper
Josephien Nottrot
Senn de Leeuw
We wensen jou en je ouders een hele fijne tijd op de Rietput toe!

Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 5 november vond het Nationaal schoolontbijt plaats. Het doel van deze jaarlijks
terugkerende activiteit is, kinderen en ouders bewust te maken van het belang van een goed ontbijt.
Het was een smakelijke en gezellige start van de dag. We willen de ouders van de OR die ons
geholpen hebben heel hartelijk bedanken.

Gymlessen onder schooltijd
De komende drie donderdagen worden de gymlessen verzorgd door juf Esther van Welzijn West Betuwe. Voor groep 1/2 is dit racketsport. De overige groepen krijgen tennisles.

Kiss & Ride
Wilt u i.v.m. de veiligheid bij het wegbrengen en/of ophalen van uw kind(eren), uitsluitend gebruik
maken van de parkeerplaats en het zebrapad aan het Voorste Gewind en de Kiss and Ride plaats aan
het Leijenburgplein 2a?

AGENDA
28-11:
05-12:
19-12:
20-12:
06-01-20:

Alle groepen bezoeken het Sinterklaashuis in Asperen
Sinterklaas komt op school
18.00-19.30 uur Kerstviering
Om 12 uur start de Kerstvakantie
Weer naar school.
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