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Inschrijven kijkmiddag op het leerplein
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over een kijkmiddag waarbij de visie op ons
onderwijs en het werken op het leerplein aan bod komen.
Via de mail krijgt u een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. We gebruiken hiervoor de app
Eventbrite. Wij willen graag een reëel beeld geven van het werken op het leerplein en hebben
daarvoor een maximumaantal inschrijvingen. U kunt zich per leerplein met maximaal 1 persoon
inschrijven.
We vragen u vriendelijk om voor kinderen die niet op school zitten opvang te regelen

Onderbouw 1-2-3
13.00u-14.10u
Di 10 april
Do 19 april

Middenbouw 4-5
13.00u -14.10u
Di 17 april
Vr 13 april

Bovenbouw 6-7-8
13.00u-14.10u
Ma 9 april
Do 12 april

Pilot taalactief digitaal in groep 4-5
Op dit moment gebruiken we de oude versie van de methode Taal actief. Deze
methode is inmiddels aan vervanging toe. Een werkgroep van leerkrachten is op
zoek naar een nieuwe taalmethode.
De actuele nieuwe versie van Taal actief gaan we de komende weken uitproberen
in de groepen 4 en 5. De methode gebruiken we digitaal.

Taal Actief staat voor kwaliteit en resultaatgerichtheid. De duidelijke, vaste structuur geeft houvast.
Differentiatie op 3 niveaus is de standaard bij Taal actief. De methode besteedt veel aandacht aan
woordenschat wat voor onze school erg belangrijk is.
We houden u op de hoogte of we definitief voor deze methode gaan kiezen.

Lentekriebels
Aankomende week is de week van de Lentekriebels. Tijdens de
Week van de Lentekriebels worden scholen, leerkrachten en
ouders gestimuleerd om aandacht te besteden aan relationele
en seksuele vorming bij kinderen in groep 1 t/m 8.
De leerlingen krijgen les over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit. De lessen passen bij de leeftijd en belevingswereld
van de kinderen en dragen eraan bij dat kinderen een positief
zelfbeeld ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties
en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd
zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan
experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs
omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook
over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle
groepen. Het kan natuurlijk dat uw kind ook thuis met vragen komt of dat u zelf vragen heeft. Voor
ouderinformatie over De Week van de Lentekriebels (o.a. een video en een overzicht van de inhoud
van de lessen in de verschillende groepen) verwijzen wij naar de site van De Week van de
Lentekriebels. Zie ook de flyer in de bijlage. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook altijd op school
terecht.

Welkom op De Octopus
Bobby van Mook is op 9 maart 4 jaar geworden en ze is overgestapt van de
peuterspeelzaal naar de kleutergroep.
We wensen haar veel speel- en leerplezier!

Agenda en Bijlagen
-

Ouderbrief i.v.m. vervangingen
Paaseitjesverkoop Kidstown
Onderzoek loopvaardigheid kinderen
Flyer lentekriebels

