Help! Filmpje Dans je fit
Ik heb een opname gemaakt van de finale van onze workshop van dans je
fit. Er is helaas iets niet goed gegaan, waardoor ik maar een deel heb.
Heel jammer.
Wie van de aanwezige ouders heeft de hele dans gefilmd en kan hem met
mij delen?
Juf Monique
Panfluit
Onze (blok)fluitjuf Gemma organiseert op 28 maart een panfluitdag in
Ochten. Altijd al eens panfluit willen proberen? Voor E5,- kunnen kinderen
die dag een proefles krijgen, maar ook volwassenen kunnen meedoen.
Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie.
Waterflessen
Afgelopen woensdag werden de waterflessen uitgedeeld door een grote,
blauwe waterdruppel (zie foto in bijlage) Vandaag nemen de kinderen
hun nieuwe waterflessen voor het eerst mee naar huis. Zorgt iedereen
ervoor dat ze maandag weer mee terug komen?
Vraag vanuit de mr betreffende modernisering betalingen
De medezeggenschapsraad wil, in samenwerking met de ouderraad,
onderzoeken welke andere manieren van innen er bestaan, naast de
automatische incasso waar nu de vrijwillige ouderbijdrage mee geïnd
wordt (bijvoorbeeld middels de digitale betaalapp).
Wie van u heeft affiniteit met dit soort zaken en
wil uitzoeken welke apps er zijn en wat de voor- en nadelen zijn?
Ziet u hier een uitdaging in, dan horen wij dit graag uiterlijk 13 maart. Het
voorstel zal 20 april in de mr/or vergadering worden besproken.
U kunt zich aanmelden bij juf Monique (voorzitter m.lubbers@paletkesteren)
of Gerben Beeren
(oudergeleding)gerben.beeren@gmail.com).
Oproep penningmeester ouderraad
Ben jij iemand met frisse ideeën en financiële affiniteit die zelfstandig kan
werken? Wil je een bijdrage leveren aan het verder richting geven aan de
ambities van de Ouderraad? Herken je jezelf in de verdere omschrijving en
heb je zin in een uitdaging? Dan hoort de Ouderraad graag van jou (m/v)!
In verband met het vertrek van de huidige penningmeester is het bestuur
voor volgend schooljaar op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financieel beleid van
de Ouderraad en zorg je voor het beheer van de financiën. Het innen van
de vrijwillige ouderbijdrage hoort ook bij deze taken. De wijze waarop de
bijdrage kan worden betaald wordt in de toekomst gemoderniseerd, dus
super leuk als je daarover mee wilt gaan denken!
Wij hopen snel van je te horen, ook als je eerst nog vragen hebt over deze
vrijwillige functie. Opgeven kan bij onze voorzitter Wendy Engelenburg
(wengelenburg86@hotmail.com).

Samenwerking
Binnen onze school stimuleren we het samenwerken op verschillende
manieren.
In groep 1-2 wordt gewerkt met maatjes. De leerlingen die net op school
komen krijgen een maatje. Dit maatje helpt je, als je iets niet begrijpt.
Er zijn ook regelmatig samenwerkingsopdrachten, waarbij de leerkracht
vertelt wie er met elkaar werken.
In de midden- en bovenbouw wordt niet meer gewerkt met maatjes op de
wijze zoals in groep 1-2.
Toch zijn er wel situaties waarin leerlingen aan elkaar gekoppeld zijn,
bijvoorbeeld bij lezen of onderdelen van rekenen oefenen.
Ook worden er veel samenwerkingsopdrachten gegeven, bijvoorbeeld met
een groepje een muurkrant maken voor geschiedenis of aardrijkskunde.
Ook klassenoverstijgend wordt veel samengewerkt.
Leerlingen die moeite hebben met tafels worden gekoppeld aan een
andere leerling uit een andere groep. Zij gaan samen de tafels oefenen.
Voor de leerling uit de hogere groep, die ook nog wat moeite heeft met
bepaalde tafels, is dit tegelijkertijd een goede oefening.
Leerlingen die in de middenbouw moeite hebben met lezen, lezen de
kleuters en de leerlingen uit groep 3 voor. Leerlingen die in groep 3 moeite
hebben met lezen, lezen samen met een maatje uit groep 7 of 8.
De hierboven genoemde punten hebben allemaal betrekking op
leerstofinhoudelijke zaken.
We maken echter ook gebruik van het fenomeen samenwerken en
verantwoordelijkheid buiten de leerstof om.
Zo is er tijdens de pauze naast de leerkracht die pleinwacht loopt een
kleuterdienst. Er lopen op dat moment 2 leerlingen uit groep 7 en/of 8 bij de
kleuters om te kijken of alles naar wens verloopt en om eventuele problemen
te helpen oplossen.
In de pauze lopen er ook twee mediatoren uit groep (6) 7/8 rond. Als er
conflicten zijn helpen deze kinderen om de conflicten op te lossen.Zie ook
Leerlingmediatie.
We maken bij de groepsindeling ook gebruik van samenwerking,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo is er al vaker een groep 3-5, 4-6,
5-7 en 6-8 geformeerd.
In schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de Vreedzame school. Hierin
worden coöperatieve werkvormen aangeboden die we bij de andere lessen
ook inzetten.

Aanwezigheid directie:
Maandag 9 maart.
Woensdag 11 maart.
Donderdag 12 maart.

Belangrijke data:
24 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie
3 maart: Juf Hetty aanwezig
4 maart: Talentmiddag
10 maart: Luizenpluis
11 maart: Bezoek gemeente (groep 8)
1 april: Talentmiddag
9 april: Paasfeest
9 april: Studiemiddag (kinderen vrij)
10 april: Goede vrijdag
13 april: Tweede paasdag
14 april: Studiedag (kinderen vrij)
24 april: Koningsspelen

