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Studiedag over o.a. eigenaarschap
Vorige week woensdag hebben de leerkrachten een studiedag gehad. Het leidende thema in de
ochtend was: werken aan eigenaarschap bij kinderen, maar ook bij onszelf!
Eigenaarschap betekent onder meer dat je verantwoordelijkheid neemt, anderen betrekt en open
staat voor andere ideeën en meningen. Als je eigenaar bent van je werk voel je je betrokken en blijf je
jezelf ontwikkelen.
Twee onderdelen die met eigenaarschap te maken hebben kwamen aan bod.
De weektaak.
Ons doel is om een doorgaande lijn binnen de school te krijgen m.v.t. het werken met weektaken. De
zelfstandigheid en het eigenaarschap van de kinderen willen we hiermee bevorderen.
• In de weektaak vindt zelfstandig leren plaats: De leerkracht bepaalt het doel. De leerling bepaalt
een deel van de inhoud, de plaats, het tijdstip en de volgorde.
• In de weektaak vindt nog beperkt zelfverantwoordelijk leren plaats: De leerling bepaalt het leerdoel.
De leerkracht bepaalt de algemene doelen. Dit willen we in de toekomst gaan uitbouwen.
Het voeren van kind gesprekken.
Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten zodat ze
meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Want we veronderstellen dat betrokkenheid en
verantwoordelijkheid uiteindelijk resulteren in hoge(re) leerresultaten. Het doel van een kindgesprek
is om met de leerling zelf te spreken over het leergedrag. Komende periode gaan we het voeren van
deze gesprekken oefenen.

Analyse van de resultaten
In de middag hebben we de resultaten van de citotoetsen die de kinderen afgelopen weken hebben
gemaakt geanalyseerd. We analyseren op school-, groeps-, en kindniveau.
Op welke vakken hebben we goede resultaten? Welke vakgebieden vragen onze aandacht? En wat
betekent dat voor ons onderwijsaanbod de komende periode? Voor de vakgebieden rekenen, lezen
en spellen wordt een groepsplan opgesteld.

Bericht van onze jeugdige bibliothecarissen
Wij hebben een mededeling,
Bij de bieb op donderdag is het vaak rustig en dat
vinden wij heel erg jammer!!!
Dus we zitten er eigenlijk voor niks. We zouden het leuk
vinden als jullie ook op de donderdag willen komen.
Het is van 15:15u tot 15:30u maar als het drukker
wordt, WAT ONZE BEDOELING IS, wordt het langer.
Iedereen kan in deze bieb boeken lenen. Het is voor
iedereen. Er staan altijd wel 2 of meer bibliothecarissen
klaar die je kunnen helpen met een boek zoeken. Er zijn
ook meestal 2 bibliothecarissen die achter de computer
zitten en dus je boeken kunnen uitlenen en inlenen.
Nog veel leesplezier gr. Marieke Finn Femke Menno
(uit groep 8 en 7)

Voorleeskampioen
Schoolkampioen Bridget mocht afgelopen zaterdag haar
voorleeskunsten laten horen in de bibliotheek in Druten.
Samen met 5 anderen streed zij om de titel
voorleeskampioen van de regio. Bridget heeft het
hartstikke knap gedaan. Zij las voor uit Mathilda en
iedereen hing aan haar lippen tijdens het bulderen van
mevrouw Bulstronk. Bridget heeft helaas niet
gewonnen, maar ze is en blijft onze schoolkampioen van
2017-2018!

Overblijfkracht gezocht
Het aantal kinderen dat op De Octopus overblijft groeit gestaag. Wij zijn
daarom op zoek naar enthousiaste mensen om ons overblijfteam te komen
versterken, zoals vaders, moeders, opa’s, oma’s…… De voorkeur gaat uit naar
mensen die betrokken zijn bij school, bijvoorbeeld omdat hun kind/kleinkind
leerling van De Octopus is of omdat ze in het dorp wonen. De vrijwilligers
ontvangen voor hun werk een vergoeding. Kinderen van overblijfkrachten
blijven gratis over op de dag dat hun ouder is ingezet.
Wat doe je als overblijfkracht precies? Je maakt de ruimte klaar, ontvangt de
kinderen, controleert of iedereen er is, praat met hen en je houdt toezicht bij het spelen. Samen met
andere overblijfkrachten (1 op elke 10 kinderen) zorg je ervoor dat er een ontspannen en gezellige
sfeer heerst en de kinderen zich veilig kunnen voelen.
Heb je interesse? Graag aanmelden bij p.breuer@spommaasenwaal.nl

Gonnie & Vriendjes
1843 - Zondag 04 februari 11.00 uur
Kindervoorstelling 2+ € 7,50. De voorstelling is taalloos
Daar heb je Gonnie, het kleine gele gansje met de rode lievelingslaarsjes. Op
zoek naar al haar vriendjes. Samen maken ze allemaal grote en kleine
avonturen mee.
Kijk, een plas! Daar kun je leuk overheen springen.
Heeft iemand soms een rode pet gezien?
En... moet je dát zien! Daar ligt een ei. Zit daar soms ook een gansje in? En
waarom komt ie er niet uit?
Kaarten verkrijgbaar via www.agoratheater.nl of telefonisch: 0487-515 779

Agenda
Di 20 februari MR vergadering
Di 27 februari studiemiddag: de kinderen zijn die middag vrij.
Woe 7 maart 08.30u open inloop voor nieuwe ouders
Za 27 febr ophalen oud papier Johan Bouwman, Roel van den Berg, Iwan van de Pol. Roy Groenen

Fijne vakantie en een spetterende carnaval!!

Alaaf!!

