Waayernieuws 30-10-2020
Fijn..
Wat fijn dat we allen weer gezond terug op school zijn na de herfstvakantie…

ICT
Met het team hebben we een volledig plan gemaakt hoe we ICT in gaan
zetten van groep 1 t/m 8. De onderdelen die op de afbeelding hiernaast
zijn worden structureel in opbouw aangeboden aan onze leerlingen.
We zien nu al dat de kinderen vaardigheden snel oppikken, hoe
belangrijk het is om met elkaar ook in gesprek te gaan over bijvoorbeeld
het nut en de risico’s van media en hoe het nadenken over codes en
programmeren al op kinderleeftijd leuke resultaten oplevert.
Momenteel zijn we ook bezig met samenwerkingen buitenschools om
dit nog verder in te vullen en vorm te gaan geven.
Al met al een redelijk ‘nieuw’ aspect binnen het snel veranderende
ICT landschap waar we ons steentje aan bij willen dragen!
Schoolfruit
Vanaf de week van 9 november start het schoolfruit weer.
De levering is gepland op dinsdag, waardoor wij net als vorig
schooljaar het schoolfruit zullen aanbieden op woensdag,
donderdag en vrijdag. We hebben de maandag uitgekozen als
koekdag. Op de overige dagen eten de kinderen als 10-uurtje
dus fruit. Het schoolfruit van de week wordt op dinsdag via
klasbord met u gedeeld.
Wij bieden het vervolgens aan de kinderen aan. U bent vrij om
zelf ook nog fruit mee te geven voor deze dagen.

Danslessen
Bij deze de data voor de danslessen van groep 1 t/m 6:
3 nov, 10 nov, 17 nov, 24 nov en 1 dec.
De kleuters kunnen bij de gymzaal worden opgehaald. De les
eindigt voor de kleuters 5 minuten eerder zodat zij ook om
14.15 uur de gymzaal uitkomen.
Er helpen twee leerlingen van groep 7/8 even met het
aantrekken van de schoenen en jassen en zelf zal ik daar ook
mijn steentje aan bijdragen, aangezien ik mijn eigen kinderen
ophaal.
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Geestelijke stromingen
Afgelopen lente hebben een groep ouders en de directie samen
gesproken over het onderwijs op onze school m.b.t. geestelijke
stromingen. Uitkomsten zijn een gezamenlijke visie hoe dit onderwijs op
onze dorpsschool er idealiter uit zou moeten zien.
We hebben ook hiervan een mooi vier-jaren-plan gemaakt en deze aan
de groep ouders teruggekoppeld om te checken of het de inhoud van
het gesprek dekte. Inmiddels hebben we er positieve reacties op
teruggekregen.
We starten het eerste blok na de voorjaarsvakantie 2021 met onze
planning en lessen. De groepen zullen hier verschillend vorm aan geven.

Juf Monique
Inmiddels is juf Monique weer twee keer per week op school aan de
slag. We zijn blij haar weer in ons team te hebben en hopen dat de reintegratie soepel en spoedig verloopt.

Poll
Dit schooljaar werken alle Opo-R scholen via een kwaliteitsinstrument aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de
school. Elke school maakt hierbij gebruik van het programma WMK.
Elke school in Nederland is verplicht om 1 keer per 2 jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders uit te zetten.
Dit betekent dat we dit jaar weer een uitgebreid(er) onderzoek zullen doen naar hoe leerlingen, ouders en
leerkrachten de school ervaren en waarderen.
Voor ons is dit een enorm belangrijk meetmoment. We kunnen met deze gegevens bouwen aan een nog betere
school en ervoor zorgen dat de dingen die goed gaan, ook daadwerkelijk goed blijven gaan. Binnenkort informeren
wij u verder over deze vragenlijst.
Om te controleren of het systeem daadwerkelijk werkt wanneer we deze vragenlijsten naar u sturen, hebben we uw
hulp nodig:
Aankomende maandag zullen wij u via het systeem een poll sturen. Een poll is één vraag/stelling waarbij u uw keuze
kunt aangeven. Meer is het niet.
De inhoud van de poll is voor ons dan ook niet belangrijk. Het gaat ons erom om te kijken of u daadwerkelijk bericht
krijgt als wij dit vanuit het WMK systeem versturen.
Aankomende maandag 2 november zal u deze poll in uw mail ontvangen. Wij vragen u deze in te vullen en versturen.
Als u maandag niks ontvangt van ons, wilt u dat dan aangeven bij de directie?
Nogmaals het gaat ons erom om nu te checken of alles naar behoren werkt. Zodat we u binnenkort de voor ons zo
belangrijke vragenlijst kunnen toesturen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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