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Nieuwsbrief
Agenda oktober 2017
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
2-10
3-10
4-10
5-10
6-10
9-10
10-10
11-10
12-10
13-10
16-10
17-10
18-10
19-10
20-10
23-10
24-10
25-10
26-10
27-10

Tijd
15.15 uur

Opmerking/thema
teamvergadering
start kinderboekenweek
STAKING, school is gesloten, alle kinderen blijven thuis
Studiedag, alle kinderen hebben vrij

12.45 uur

4e Mad Sciene
wisselmiddag

Herfstvakantie

15.15 uur

teamvergadering
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Informatieavond
Tijdens de ouder informatieavond zijn er een aantal zaken besproken….
Er is teruggeblikt op schooljaar 2016-2017: Wat hebben we bereikt?
- Verbonden onderwijs rondom begrijpend lezen en een eerste aanzet met spelling is
opgezet.
- Het leerling-portfolio is in ontwikkeling.
- Kwaliteitskaarten technisch lezen en begrijpend lezen opgesteld.
- Kennis vergaard op het gebied van leerlijnen en tussendoelen.
- Groepsplannen werkbaarder gemaakt voor de diverse vakgebieden.
- Leerwinst geïmplementeerd, waardoor de individuele leerling beter gevolgd kan worden.
- Alle leerkrachten zijn KiVa-gecertificeerd, waardoor er een veilig klimaat in school heerst en
kinderen zich veilig voelen. Hierdoor ontwikkelen kinderen beter.
Er is ook vooruitgeblikt op schooljaar 2017-2018: Wat gaan we volgend schooljaar doen?
- Drie teamleden gaan de cursus Wetenschap& Techniek volgen en beleid op school
uitzetten.
- Verbonden onderwijs wordt uitgebreid op het gebied van spelling- en taalonderwijs.
- De Kwaliteitskaarten worden herijkt en geborgd en voor nieuwe gebieden opgesteld.
- De 21e eeuwse vaardigheden worden uitgewerkt.
- FOODUZ, voedsel educatieplan “Natuurlijk leren” wordt binnen de school
geïmplementeerd.
- Hoogbegaafdheid, gedrag en motivatie, mindset. Beleid maken voor schoolniveau.
- Leerling-portfolio verder uitbouwen.
- Missie/visie verder uitwerken.

Leerkrachten gaan ook individuele- en teamscholingen volgen:

Individuele scholing:
-Twee leerkrachten volgen de KiVa-cursus.
-Een leerkracht volgt opleiding m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid.
-Een leerkracht volgt een cursus m.b.t. werken in hoeken in groep 3/4.
Teamscholing:
- Het gehele team volgt samen onder leiding van Mat Custers het vervolg van de scholing
kansrijke combinatiegroepen/verbonden onderwijs.
- Team volgt twee cursusdagen m.b.t. muziek in het basisonderwijs.
-Drie teamleden volgen de cursus Wetenschap en techniek en Ontdekkend en Ontwerpend
leren.
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Tevens zit iedere leerkracht in een netwerkleergroep op SKOEM-niveau:
21e eeuwse vaardigheden
Wetenschap en techniek
Meer- en hoogbegaafdheid
Motivatie en werkhouding bij leerlingen

Ankie van wersch, Marion Nizet, Renee
Beunen
Boukje Hermans
Lonneke Vleugels
Loes Verstappen
Mariska Beenen

Denktank
Tijdens de ouderinformatieavond hebben we ook een denktank gehouden. Aanwezige
ouders kregen onderstaande vragen met betrekking tot ouderparticipatie, leerling portfolio
en “allerlei” voorgelegd:
Ouderparticipatie
Wij zijn heel blij met alle ouders die helpen op, in en rondom school. Er gebeuren veel goede
dingen die te maken hebben met ouderparticipatie.
U kunt denken aan de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, de Denktank, hulp tijdens
verschillende activiteiten, e.d.
Vragen:
Zijn er zaken m.b.t. ouderparticipatie waar u als ouder (nog) behoefte aan heeft?
Mist u zaken?
Heeft u nog ideeën over hoe we de ouderparticipatie kunnen vergroten?
Heeft u een idee hoe we meer ouders kunnen bereiken en betrekken bij het
schoolgebeuren?
Leerling portfolio
Op dit moment is het team bezig met het aanpassen van het leerling portfolio (rapporten).
Opmerkingen van ouders vanuit oudergesprekken en de denktank worden hierin zoveel als
mogelijk meegenomen. Het idee op dit moment is dat het portfolio wordt ingedeeld in twee
delen. Het eerste deel is het zakelijk gedeelte (met eenzelfde lay-out). In dit deel staan de
cijfers/beoordelingen van de verschillende vakken en de gegevens van Citotoetsen (februari
en juni). Het tweede deel wordt een leerling-gedeelte met daarin de ontwikkeling van uw
kind in beeld gebracht. De inbreng van de leerling zelf komt hierin duidelijker naar voren.
Er wordt op dit moment ook gekeken naar de mogelijkheden om dit leerling gedeelte
digitaal te maken. Dit zou kunnen betekenen dat u via de computer kunt inloggen en dat u
op een afgeschermd gedeelte filmpjes, foto’s en werkjes van uw kind kunt bewonderen.
Vragen:
Welke zaken zou u verder graag in het portfolio terugzien?
Wat vindt u van een digitaal gedeelte?
Heeft u nog aanvullingen met betrekking tot dit onderwerp?
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Allerlei
Wij proberen met het team de goede dingen te doen en de dingen die we doen goed te
doen. Het kan natuurlijk zo zijn dat zaken per ongeluk over het hoofd worden gezien of dat
het anders loopt dan dat het zou moeten. Heeft u als ouder nog tips (tops mag
natuurlijk ook ) voor ons? Laat het ons weten!
Was u niet aanwezig tijdens de algemene informatieavond? Dan nodigen we u uit om deze
vragen alsnog te beantwoorden. U kunt u antwoorden sturen naar
h.leunissen@bsmariagoretti.nl

RESULTAAT DENKTANK
In de denktanks wordt gebrainstormd over allerlei zaken. vanuit één van de denktanks van
vorig schooljaar kwam er een opmerking m.b.t. wereldoriëntatieonderwijs naar voren.
Daar is met het team over nagedacht en naar aanleiding daarvan is besloten een andere
opzet te kiezen voor het aanbod van wereldoriëntatie. In groep 7/8 zijn juf Boukje en juf
Ankie nu begonnen met het aanbieden van wereldoriëntatie in vaste blokken.
De kinderen krijgen niet meer 1 les aardrijkskunde, 1 les geschiedenis en 1 les
natuur/techniek per week, maar eerste wordt er een aantal weken een blok geschiedenis
aangeboden, daarna aardrijkskunde een aantal weken en daarna natuur/techniek. Alle
lesstof komt gewoon aan bod, maar er kan nu dieper en intensiever ingegaan worden op de
lesstof. Kinderen krijgen meer de tijd om dit te laten inwerken.
Een ander item vanuit de denktank van vorig schooljaar was het verliezen van effectieve
gym-tijd door het reizen met de bus, omkleden, klaar zetten van materialen, e.d. Ook daar
hebben we nu een andere oplossing voor in de vorm van blokuren. Er is veel minder
tijdverlies en kinderen gymmen effectief meer uren.
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Ook is er vorig schooljaar gepraat over de communicatie naar ouders en krijgen van
informatie op hetzelfde moment. Daar hebben we meer lijn in aangebracht. Klassenouders
regelen nu de zaken m.b.t. de eigen klas en juf Henrike verstuurt de zaken m.b.t. school
en/of Skoem. Dit zorgt ervoor dat alle ouders de informatie op hetzelfde tijdstip krijgen.

U ziet dus dat meedenken in de denktank heel waardevol is.
Samen met uw input kunnen we nog beter worden!

Verkeer
Beste ouders,
Wij zoeken nog een verkeersouder om de werkgroep verkeer op school te ondersteunen.
Er is twee keer per jaar een regio-vergadering waarvan de eerste vergadering al gepland
staat op maandag 30 oktober om 19.00 uur op BS Op de Slek. De volgende vergadering
wordt dan ter plekke gepland en zal ergens in april zijn.
Verder willen we als werkgroep een aantal activiteiten voor de leerlingen uitzetten.
Wie wil zich bij de werkgroep aansluiten?
Graag opgeven voor 14 oktober bij juf Lonneke.
Met vriendelijke groet,
De verkeerswerkgroep (juf Lonneke, Maud Schaefer, Diana van der Looij en Loes Coenen)
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Kledinginzameling

De kledinginzameling op basisschool Maria Goretti komt vanaf nu te vervallen. Het is voor de
stichting die de kleding ophaalt niet meer rendabel, omdat er te weinig kilo’s opgehaald
kunnen worden. Het minimale aantal moet 150 kg zijn. Dat halen wij al jaren niet. Nu kost
het meer dan dat het oplevert. Vandaar hun besluit.
U kunt de reeds doorgegeven data als niet verzonden beschouwen.

Jarigen
Siep uit groep 7 werd op 3 september 10 jaar.
Jonne uit groep 8 werd op 4 september 11 jaar.
Kjell uit groep 7 werd op 8 september 10 jaar.
Tijn uit groep 2 werd op 9 september 5 jaar.
Dave uit groep 6 werd op 15 september 9 jaar.
Stan uit groep 5 werd op 16 september 8 jaar.
Nick uit groep 5 werd op 25 september 8 jaar.
Anouk uit groep 8 werd op 27 september 11 jaar.
Luke uit groep 3 wordt op 17 oktober 6 jaar.
Jop uit groep 6 wordt op 18 oktober 10 jaar.
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Het CJG geeft regelmatig workshops vanuit de methodiek Positief Opvoeden (Triple P).
De workshops duren 2 uur en zijn gratis toegankelijk. Zo houd je opvoeden leuk!
Workshop LEREN LUISTEREN
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Maar hoe doe je dat nou, op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je
kind het beide prettig vinden? Dat leer je in deze workshop!
Twee uur aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen leren.
Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE BIJ KINDEREN
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als
broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun
ouders dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf
ook boos te worden? Dat leer je in deze workshop!
Twee uur aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen
leren.
Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop worden
tips gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door te laten slapen
en 's ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen
Je krijgt ook informatie over oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en informatie maak je een
persoonlijk plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen aan te pakken. Twee uur
aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen leren.
Aanmelden en voorwaarden
Aantal deelnemers: maximaal 12 per workshop (deelname op volgorde aanmelding)
Voor wie: ouders/verzorgers van kinderen tot 12 jaar
kosten: gratis
Op de website vindt u meer informatie over data en aanmelden. https://www.cjgml.nl/
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