NIEUW SBRIEF
BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 11 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 2 december

Sint-Maarten
studiedag (alle kinderen vrij)
Sinterklaasviering

OPROEP
De leden van de ouderraad gaan op 11 november de school versieren voor de gezellige Sinterklaastijd. Zij
kunnen uw hulp goed gebruiken, ook bij het inpakken van de cadeaus.
Wie kan op vrijdag 11 november vanaf 20 uur helpen met het versieren van de school? Aanmelden kan op
or.franciscus@atlantbo.nl .

MICADO
Het is soms nog even wennen. Wat voorheen de plusklas heette is nu Micado. Komende week starten een
aantal kinderen uit de groepen 7 en 8 met hun Micado periode met de workshop Leren Leren.
Micado is een aanvulling op wat leerlingen aan ‘pluswerk’ in de groep doen. Daar is uitdagender werk
beschikbaar wat ze doen in plaats van de vele herhalingen die soms in de boeken staan. Bij Snappet in de
groepen 6 tot en met 8 zoekt het programma passende opdrachten die precies aansluiten bij de ontwikkeling
van een kind. Zo kunnen we iedereen op een eigen en geschikt niveau laten werken.

NIEUWE SCHOOLWEEK
Het is alweer een tijd geleden dat u hier voor het laatst iets over hoorde. Op dit moment zijn we nog in de
ontwerpfase. Dat houdt in dat we aan het bedenken zijn hoe het anders kan, met behoud van het aantal uren
op school en behoud van kwaliteit. En dat is nog niet zo makkelijk, we zijn er nog niet uit.
Komende maand krijgen we nog een workshop van een externe deskundige op het gebied van innoveren en
gaan we een school bezoeken die het al anders doet. Daarna is het de bedoeling om heel concreet een
voorstel voor de pilot uit te werken die wij waarschijnlijk in (beperkt aantal groepen) gaan uitvoeren. Uiteraard
betrekken we daar ook ouders bij. Een aantal ouders sluit aan in klankbordsessies die we dan organiseren en
de MR volgt het hele proces, geeft advies en heeft instemmingsrecht op het voorstel.
Meer (achtergrond)informatie leest u op: De nieuwe schoolweek – De nieuwe schoolweek .
Wij houden u op de hoogte.
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AFSLUITING THEMA GROEP 1-2
Vandaag hebben een aantal kleuterklassen het thema 'twee vechtende eekhoorntjes' afgesloten. Net als in het
boek hebben we samen gegeten en gedeeld.

Fijn weekend,
Mischa Roberts en Bianca Steman
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