nieuwsbrief 4

Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam

donderdag 13 januari

Tel 0316-223286
Agenda:
Vanaf 17 januari: toetsweken
26 januari: start voorleesdagen
1 februari: studiedag team:
alle kinderen vrij

Wens
We wensen jullie voor 2022
12 maanden vreugde
52 weken plezier
365 dagen succes
8760 uren gezondheid
Een gelukkig nieuw jaar!
Welkom op school
Deze week zijn gestart bij ons op school: Rhodé Ruizendaal, Samuél Petrosjan en
Noud Snapper (1-2a).
We wensen jullie een fijne tijd op onze school.

Inhoud:
Wens
Welkom op school
Babynieuws
Hoofdluiscontrole
Trefwoord
Schaduwdoek
KiVa

Babynieuws
Laurens Bos uit groep 1-2B heeft op maandag 3 januari een zusje gekregen: Joline.
Van harte gefeliciteerd!!

Toetsweken
Vrijwillige ouderbijdrage

Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontrole van afgelopen maandag 10 januari is niet doorgegaan in verband met de nog geldende coronamaatregelen. We vragen u dan ook om zelf de haren van uw kind(eren) goed te controleren. Mocht u constateren of het vermoeden
hebben dat er neten/luizen aanwezig zijn, geef dit dan door aan de administratie via
het mailadres: administratie@albertschweitzer.nl Er wordt dan contact met u opgenomen over de te nemen stappen.
Trefwoord
Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over
groeien als mens. Over wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de
groei.
Week 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): Bewonderen
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over
wat bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en
kwetsbare.
Nieuw schaduwdoek
Afgelopen week is een nieuw schaduwdoek geïnstalleerd boven de zandbak, zodat
de kinderen in de warme zomermaanden toch in de schaduw hun taartjes en kastelen kunnen bouwen (zie foto).

Op onze school vinden we samen bewegen en sportief gedrag belangrijk
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Kiva
Onderbouw thema 4: iedereen is uniek
Dit thema staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. De kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen die
ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen
en landen. Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!
Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten dat ze met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar verschilt.
…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen;
…begrijpen dat ieder mens even waardevol is;
…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen;
…accepteren onderlinge verschillen.
Bovenbouw thema 4: plagen, ruzie of pesten?
De kinderen weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor iedereen het geval.
Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om onderscheid te maken
tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren de kinderen dit verschil kennen. We bespreken verschillende
situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.
Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende geleerd. Ze…
…kunnen vertellen wat pesten is;
…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is;
…herkennen pesten;
…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven;
…weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen;
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn;
…weten dat één op de tien kinderen wordt gepest;
…weten wat te doen als iemand gepest wordt;
…kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest;
…weten hoe zij de groep prettig houden.
Toetsweken
In onze planning staat dat voor de groepen 3 t/m 7 vanaf 17 januari de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem worden
afgenomen. Het afnemen van de Cito toetsen gebeurt op vrijwel dezelfde manier als de methode gebonden toetsen die
door het hele jaar worden afgenomen. Het verschil is dat methode gebonden toetsen precies aansluiten bij de behandelde stof van het afgelopen thema, en op deze manier wordt gecontroleerd of kinderen de lesstof beheersen. De Citotoetsen zijn niet methode gebonden en laten de groei in ontwikkeling van het kind over een langere periode zien. De
Cito-toetsen worden in januari en in juni afgenomen.
In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkelingen van de kleuters binnen ons observatiesysteem BOSOS. Kinderen in
groep 2 worden individueel getoetst op de leesvoorwaarden en daarvoor gebruiken we de februariscreening van BOSOS.
Zo hebben we de ontwikkeling van de kleuters goed in beeld.
Op school gaan we zo ontspannen mogelijk om met het de toetsen; het hoort immers bij het lesprogramma. De kinderen
maken niet meer dan twee toetsen per dag.
Vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort volgt hierover meer informatie via een aparte informatiebrief.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 februari

Op onze school vinden we samen bewegen en sportief gedrag belangrijk

Pagina 2 van 2

