Waayernieuws 13-11-2020
Vragenlijst oudertevredenheid - reminder
Ons doel is minimaal 80% ingevulde vragenlijsten…
en zoals hiernaast te zien hebben we dat BIJNA behaald!
Als nog een paar ouders de vragenlijst invullen behalen we de 80% ook echt!
Hierbij de laatste oproep deze week: wilt u de vragenlijst nog voor ons
invullen?
Dan kunnen we binnenkort wellicht al de goodiebag verloten!
Bij deze willen wij de 43 ouders die het reeds hebben ingevuld hartelijk
bedanken! Binnenkort kunnen we dan ook de uitslag met u delen…

Sinterklaas
Afgelopen dinsdagmiddag is er een ‘echte’ Pieten-bakkerij gemaakt
(in samenwerking met de Wiedewaai Peuteropvang) in onze gang.
Deze speelleerplek voor de groepen 1 t/m 5 geeft de kinderen de kans
om met bruine klei chocoladeletters, cijfers en pepernoten te maken.
Er staan ook een digitale en analoge weegschaal.
Dit alles natuurlijk in een echte koks-outfit én met allerlei voorbeelden
van de letters en letterklanken.

Media masters
Onze groep 7/8 heeft vandaag de finaledag van Media Masters afgerond.
Er zijn zeer diverse opdrachten met mooie resultaten uitgevoerd.
De leerlingen zijn een stuk wijzer geworden over apps, nep-nieuws,
grooming, games en verslaving en nog veel meer…
Volgende week is de einduitslag…spannend!!!
Dit project is zéker voor herhaling vatbaar.
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Groepsbesprekingen
Vorige en deze week heeft onze IB-er Sandra Rolvink met de
leerkrachten de groepen doorgesproken. Het is een stand van zaken
moment op ongeveer een kwart van het schooljaar. We kunnen ons
onderwijs door dit soort gesprekken beter afstemmen op de behoeftes
van onze leerlingen.

Kindgesprekken
Binnenkort is de follow-up van de kindgesprekken. De kinderen van
groep 3 t/m 8 gaan met hun juf in gesprek over de door hen gestelde
doelen en de doelen met betrekking tot welbevinden en werkhouding.

OPO-R academie
Deze periode starten er diverse scholingsbijeenkomsten (nu vooral online) voor ons
team. Onderwerpen als automatiseren, closed reading en effectieve instructie zijn
door ons uitgekozen om ons verder in te ontwikkelen.
Leerkrachten, intern begeleider en directie doen hieraan mee zodat we ook binnen
de hele organisatie ervan leren en mee kunnen gaan bouwen.

Pietenpak
Vanaf volgende week tot aan het vieren van het Sinterklaasfeest
4 december aanstaande mogen de kinderen als Piet verkleed naar
school komen (zonder schmink, pruik, pepernoten en cadeautjes😉)
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