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woensdag 29 september Informatieochtend
nieuwe ouders
vrijdag 1 oktober Roostervrije dag
dinsdag 5 oktober Dag van de leraar
vanaf woensdag 6 oktober
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
vrijdag 8 oktober Groep 1 & 2 naar Dierenpark
Amersfoort
dinsdag 12 oktober Ouderavond Terra Nova

Meer uitdaging voor meerkunners
De meerkunners rekenen en/of taal uit
de groepen 5 tot en met 8 krijgen
vanaf deze week verdiepingslessen
van juf Djoeke. In deze lessen werken
de kinderen niet vooruit, maar kunnen
ze andere manieren van denken
oefenen. Ook kunnen ze hun tanden
zetten in pittige, creatieve en
innovatieve taal/rekenproblemen.

Ouderavond Terra Nova gaat door
Op dinsdag 12 oktober 2021 is de eerste
ouderavond van de Pedagogische Alliantie.
In onze buurtontmoetingsruimte gaan we die
avond het burgerschapsspel Terra Nova
spelen. Dit is een heel interessante werkvorm
waarin u uw buurtgenoten, mede-ouders en
het team beter zult leren kennen. Onze
achtstegroepers hebben Terra Nova al met
veel succes en plezier gespeeld en nu bent u
aan de beurt! Volgende week ontvangt u
een uitnodiging en meer informatie.

Ik heb taalwetenschap en Russisch gestudeerd aan
de UvA. Nu ben ik bezig mijn eerstegraads
bevoegdheid als Nederlands docent te behalen. Dit
klinkt misschien erg talig, maar ik verzorg ook de
rekenlessen, want op de middelbare school volgde ik
een echt bèta profiel. Het lijkt me een heel leerzame
ervaring om ter voorbereiding op mijn werk op een
middelbare school reken- en taallessen aan jongere
kinderen te geven.
In mijn lessen leren de kinderen om zichzelf uit te
dagen en door te zetten door het maken van extra
oefeningen buiten de lesstof om. Het geeft een goed
gevoel als ze door middel van vragen te stellen en
positief te denken inzicht krijgen in hun eigen
leerproces en tot het juiste antwoord kunnen komen.
Hartelijke groet,

Ouder-kindadviseur
Onze ouderkindadviseur, Latoya
Renardus, is per 1
oktober 2021 weer op
donderdagochtend
aanwezig op school.
Ouders kunnen Latoya
bellen of appen om een
afspraak in te plannen
op 06 - 55840861.

Djoeke

Samen naar de Fiep
Als ouders van Fiep-kinderen zijn wij enthousiast over de
school. We vertellen andere ouders graag over onze
ervaringen en stimuleren ze om langs te komen bij de
informatiedagen. Ben je ook blij met de Fiep en wil je helpen
om de school te promoten? Neem dan contact op met Olga
Damman via ocdamman@gmail.com

Leerlingenraad gekozen
Afgelopen week hebben de groepen 6 tot en met 8 de leerlingenraad
gekozen. Tijdens de bijeenkomsten wordt besproken wat democratie is,
hoe je er als burger voor kunt zorgen dat iedereen hieraan kan
deelnemen en wat verschillende belangen kunnen zijn.
De leerlingenraad gaat in gesprek met klasgenoten, medewerkers en
ouders om te kijken wat er allemaal op onze school gebeurt, wat er beter
kan en wat er nodig is om dit te bereiken.
De raad bestaat dit jaar uit: Kenzo, Narjiss (groep 6a), Nova, Anas (groep
6b), Mimoun, Yannick (groep 7a), Safa, Siem (groep 7b), Faas, Nila
(groep 8a), Shurdion en Meyra (groep 8b). We zijn benieuwd waar jullie
mee komen!

Nieuwe leerlingmediatoren
Wij zijn trots op onze nieuwe mediatoren die met
succes de Vreedzame Schooltraining hebben
doorlopen. Onze mediatoren kunnen kinderen helpen
bij het oplossen van conflicten en verwelkomen
nieuwe leerlingen door hun een rondleiding te geven.
We wensen Elijah, Siroun, Marwa, Sofia, Samuel,
Christina, Kossay en Soraya veel succes!

Ruim 5.000 euro voor CliniClowns
De totale opbrengst van de acties ten bate van de
CliniClowns is € 5165,60. Ouders, kinderen en team:
ontzettend bedankt voor jullie gulle gaven!
Wat kleuters willen worden
In de kleuterbouw wordt vol overgave
gewerkt aan het thema beroepen.
Patiënten kregen een behandeling in de
dokterspraktijk; er werden medicijnen
gemaakt in de apotheek; er zijn politieuniformen gemaakt en natuurlijk werden er
in salon Knipper Knap de mooiste kapsels
gecreëerd.

