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Belangrijke datum
-

23 oktober – 29 oktober: herfstvakantie
30 oktober: studiedag: kinderen zijn vrij
07 november: MR vergadering
In de week van 13 november: oudergesprekken groep 1 t/m 4 en ouder kind
gesprekken groep 5 t/m 7.
20 november en 22 november: ouder kind gesprekken groep 8

Kinderboekenweek: Gruwelijk eng
De Kinderboekenweek werd geopend met een lied over zes
heksen. Zes heksen dansten om de ketel. Aan het einde
toverde de heksen boeken uit de ketel. Voor elke groep een
boek. Leerlingen uit groep 8 leerden ons de danspasjes van
gruwelijk eng van Kinderen voor Kinderen. Wat konden ze
dat goed!! De boekenruilbeurs was een groot succes. Wat
deden ze dit leuk! Ze liepen eerst allemaal rond om te
kijken wat voor boeken zijn er nu allemaal en zie ik al een
boek die ik graag voor mijn boek zou willen ruilen… Toen ging de bel en mochten de
kinderen gaan ruilen. Erg leuk om te zien! Ze kregen nog wat drinken en wat lekkers.

Juf Joke
Juf Joke staat nu elke woensdag en vrijdag voor de groep. Na de herfstvakantie komt
de donderdag daarbij. Ze bouwt dit op tot de kerstvakantie en vanaf Januari zal zij,
als het goed, is weer volledig voor de groep staan op dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag. Juf Evelien blijft tot de kerstvakantie in groep 3/4.

Onderwijskwaliteit: gepersonaliseerd leren
30 oktober staat de eerste studiedag van dit schooljaar gepland. Voor de leerlingen
betekent dit een vrije dag na de herfstvakantie. Voor de leerkrachten staat deze dag
in het teken van het verdiepen in gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren
betekent dat onderwijs meer dient aan te sluiten bij de capaciteiten en interesses van
elk kind afzonderlijk. Het is belangrijk dat de leerling zich op eigen tempo en op
eigen niveau mag ontwikkelen en eigenaar wordt van zijn of haar leren. Dit vraagt
een andere aanpak van de leerkracht, een meer begeleidende rol.

Op de Kraaienboom is dit niet helemaal nieuw. Er worden ouder – kind gesprekken
gehouden, dat is hier een voorbeeld van. Wiebe Broekema zal ons deze dag
meenemen in het gepersonaliseerd leren!

Oudergesprekken en Ouder Kind gesprekken
In de week van 13 november vinden de oudergesprekken plaats voor de groepen 1
t/m 4 en voor de groep 5 t/m 7 ouder kind gesprekken.
Op maandag 20 november en woensdag 22 november vinden de ouder kind
gesprekken plaats voor groep 8.
In de week van 6 november liggen de intekenlijsten op de tafels in de hal. Wij
verwachten dat alle ouders zich inschrijven voor een gesprek.

Lezen
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet dagelijks lezen, in
niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die
veel lezen, na de vakantie een hoger leesniveau hebben!
Zorg dus dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen!

