Nieuwsbrief november 2017
Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van november. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op de laatste studiedag en kijken
we vooruit naar de voorleeswedstrijd op 24 november. Er is een herhaalde oproep van de oudercommissie voor het
betalen van de ouderbijdrage en de ouder-kind gesprekken zijn weer in aantocht. Vanaf volgende week kunt u zich
voor deze gesprekken inschrijven bij de klassen. Juf Hedwig vertelt over de lessen drama die zij geeft en we nemen
binnenkort afscheid van juf Annetta.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Margriet Kouwenhoven
Directeur De Kleine Dichter
________________________________________________________________________________________________
Belangrijke data
6
november
Inschrijflijsten ouder-kindgesprekken hangen klaar
9
november
MR vergadering
13
november
Deze week ouder-kindgesprekken
17
november
Laatste werkdag van Annetta
24
november
Finale voorleeswedstrijd
NB; in de eerste ouderkalender van dit schooljaar, stonden op 8 en 9 november studiedagen gepland. Echter, dit is niet juist. De
eerstvolgende studiedag is op vrijdag 22 december. Alle belangrijke data vindt u ook op onze website www.dekleinedichter.nl

________________________________________________________________________________________________
Terugblik studiedag 23 oktober
Op de laatste studiedag hebben wij met het team samen gewerkt aan de versteviging van onze ‘sterke basis’ in de
zorg voor onze leerlingen. We zijn bezig met het vernieuwen van de opzet van de groepsplannen, om leerkrachten zo
efficiënt en planmatig mogelijk te laten omgaan met niveauverschillen in de klas. De intern begeleiders coördineren
de zorg voor de groepen en de individuele leerlingen. In onze schoolgids kunt u meer lezen over de zorg voor leerlingen. We vinden het belangrijk om ook uw mening of suggesties te horen rondom onze ‘sterke basis. ’ Mailt u hiervoor naar ib@dekleinedichter.nl.
________________________________________________________________________________________________
Sinterklaas
Binnenkort komt Sinterklaas weer naar ons land. De sinterklaascommissie is zich momenteel al druk aan het
voorbereiden op deze ‘happening.’ Hoe het feest eruit komt te zien, verklappen wij nog niet, maar het belooft weer een gezellig feest te worden voor de kinderen op school. Later deze maand ontvangt u van ons nog
wat aanvullende informatie en belangrijke data voor de viering. Let op; dit jaar zijn de kinderen op dinsdag 5
december de gehele dag op school.
________________________________________________________________________________________________
Personele zaken
Op vrijdag 17 november is het de laatste werkdag van Annetta. Zij gaat, na meer dan 41 jaar in het onderwijs waarvan
zo’n 39 jaar als leerkracht op De Kleine Dichter (voorheen de meester Visserschool), met pensioen. Deze gebeurtenis
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en op vrijdag de 17e zetten we Annetta dan ook extra in het zonnetje.
Het programma is voor Annetta nog geheim, maar we willen u hierbij vast vragen om uw kind een bloem mee te geven die dag. Voor de ouders is er om 14.15 uur een mogelijkheid om persoonlijk gedag te zeggen tegen Annetta.
Bij aanvang van haar pensioen, wordt Annetta in groep 1/2b vervangen door Marco. Hij staat vanaf dat moment fulltime voor de groep. In de groep 1/2C van Andrea, zal Minke den Otter een dag per week komen te werken. Zij zal op de
maandagen voor de groep staan. Voor de kinderen is Minke een bekende juf, aangezien ze al drie dagen per week in
groep 1/2e staat vanwege de ziekte van Cora. Binnenkort wordt Cora geopereerd en zal zij, na een aantal maanden
herstel, weer komen re-integreren bij ons op school.
Onze administratief medewerkster Trix is helaas langdurig ziek en wordt vervangen op de maandag door Sylvia Wijnen. Concierge Theo is tijdelijk wat minder gaan werken en zal vanaf volgende week ondersteund worden door Jur
Orth in de middagen.
Nu de herfst zich laat zien, zijn er op school ook met enige regelmaat leerkrachten met de griep. Wij proberen altijd
tijdig een vervanger te vinden voor de groep, maar dit lukt helaas niet altijd. Als er geen invaller beschikbaar is, betekent dit dat de klas zal worden verdeeld over de andere groepen in de bouw.
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Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/schoolkamp 2017-2018 (HERHAALDE OPROEP)
Tijdens het schooljaar worden er voor de kind(eren) door de oudercommissie en leerkrachten activiteiten georganiseerd op school
zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en Pasen. Al deze feesten en activiteiten worden naast het leerprogramma georganiseerd en betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ook gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 dit jaar op schoolreis en gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. De schoolreis en het schoolkamp worden betaald uit een verplichte bijdrage.
Kinderen waarvan de ouders geen bijdrage hebben betaald kunnen helaas niet mee op reis of kamp. Deze kinderen zullen dan op
school worden opgevangen.
Bijdrage per kind
Ouderbijdrage

Bijdrage schoolreis/kamp

Totaal

Groep 1 t/m 7

€ 25,-

€ 35,- (Schoolreis)

€ 60,-

Groep 8

€ 25,-

€ 90,- (Schoolkamp)

€ 115.-

Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen is de bijdrage mogelijk lager.
Ook voor kinderen met een U-pas geldt een lager tarief. Neemt u hiervoor contact op met de OC via onderstaand emailadres.
Vriendelijk verzoeken wij u om vóór 1 november te betalen door overmaken op rekeningnummer NL06ABNA0488071860 ten name van Oudercie OBS De Kleine Dichter o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Wij zijn heel blij met uw bijdrage zodat we ook dit jaar weer leuke activiteiten kunnen organiseren.
Overige informatie
U kunt het overzicht van de gemaakte uitgaven van het voorgaande schooljaar en de begroting voor het huidige schooljaar bij de
penningmeester van de Oudercommissie opvragen (ocdekleinedichter@gmail.com).
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de oudercommissie.
Met vriendelijke groet,
Martin van Es —Penningmeester oudercommissie De Kleine Dichter
__________________________________________________________________________________________________________
Drama in de schijnwerpers
Na het succesvol afronden van de opleiding ‘Vakspecialist Drama’, geef ik sinds het begin van
dit schooljaar met veel plezier de groepen 1 t/m 4 les in het vak ‘Drama’. Daarnaast begeleid
ik ook mijn collega’s, zodat zij dit vak ook kunnen aanbieden aan de leerlingen.
De kinderen worden tijdens de lessen uitgedaagd om op een creatieve, speelse en actieve
wijze hun verbale en non-verbale vaardigheden verder te ontwikkelen. Het verbeelden van
gevoelens, situaties en personages staat centraal, door te ‘doen alsof’. Hierbij werken we
volgens de methodiek van ‘Drama Aangenaam.’
De startactiviteit (Kostumeren met lappen) op het schoolplein en de eerste lessen zijn inmiddels achter de rug. Ik geniet enorm van de enthousiaste leerlingen en de betrokken leerkrachten. Ik kijk uit naar wat nog meer komen gaat!Hedwig Faber (groepsleerkracht 1-2 A)
__________________________________________________________________________________________________________
Vogelnest groepen 1/2
De kleuters gingen op schoolreis naar het Vogelnest. Zoals elk jaar is het altijd weer spannend hoe het weer is
tijdens ons herfstbezoek. Gelukkig zat het dit jaar behoorlijk mee, vooral op donderdag toen groep 1-2B en 1-2D
gingen. Alleen op vrijdag toen de groepen 1-2A, 1-2C en 1-2E gingen, viel er soms een buitje. Maar die spetters
konden de pret niet drukken en de modder, rijkelijk aanwezig op dit speelterrein in Rhijnauwen, al helemaal
niet. Die blubberbende oefende juist een grote aantrekkingskracht uit op de kinderen. Tussen de middag waren
er lekkere bolletjes met knakworst en tijdens de thuisreis kregen alle kinderen, moe maar voldaan, nog een
snoepje. In mei gaan de kleuters gelukkig nog een keer, dan kunnen ze genieten van de lente op het Vogelnest.
_________________________________________________________________________________________________________
Aanmelden broertjes, zusjes
Denkt u eraan om broertjes en zusjes zo snel mogelijk aan te melden bij onze school? Dan zorgen wij voor een gegarandeerde
plaatsing! Een inschrijfformulier kunt u opvragen bij Margriet
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Verkeersmeesters op school
Aanstaande donderdag en vrijdag komen de Fietsmeesters van Harten voor Sport gastlessen geven in de
groepen 5 tot en met 8. In deze les ligt de focus op afleiding in het verkeer (bijvoorbeeld het gebruik van
de mobiel, muziek luisteren en fietsen in groepen) en gaan leerlingen – aan de hand van foto’s en filmpjes
– met elkaar in gesprek over hun eigen fietsgedrag. Interessant om inzicht te krijgen in het ‘fietsbrein’ van
de leerlingen.
Virtual Bikes
Stap op de fiets, doe de 3D-bril op en trappen maar! Deze moderne game betrekt jongeren vanaf de eerste seconde en neemt ze
mee in een virtuele wereld waarin hun fietsgedrag en verkeersinzicht een grote rol speelt. Onderweg moeten ze allerlei opdrachten uitvoeren om (uiteraard) een zo hoog mogelijke score te behalen. Een perfecte combinatie van fun en educatie.
__________________________________________________________________________________________________________
Lezen, lezen, lezen
Voor de herfstvakantie vond de Kinderboekenweek plaats. Het thema was dit jaar Gruwelijk Eng. De opening vond plaats op
woensdag 4 oktober met een speurtocht door de school. Leerlingen zochten samen met hun ouders naar de juiste combinaties
van titel en auteur. In veel klassen was het harde en creatieve werken van ouders te bewonderen, heel erg bedankt daarvoor! De
volgende activiteit voor de groepen 5 t/m 8 begint ook al weer bijna: de Nationale
Voorleeswedstrijd. Hieraan kunnen alle leerlingen uit groep 7 en 8 deelnemen dus....
snel op zoek naar een spannend, grappig, verdrietig of mooi boek en starten met oefenen! De finale zal plaats vinden op vrijdag 24 november.
__________________________________________________________________________________________________________
Ziek melden
Het ziek melden van uw zoon of dochter gebeurt ‘s morgens tussen 8.00 en 8.45 uur telefonisch. Onze telefonische bereikbaarheid is momenteel verstoord door technische problemen. Vanaf deze week is het ook mogelijk om per mail uw kind af te melden
via absentie@dekleinedichter.nl of middels een mail naar de leerkracht van uw kind (voornaam@dekleinedichter.nl).
__________________________________________________________________________________________________________
Te laat komen
Met het luiden van de schoolbel, valt het nog extra op dat veel ouders de kinderen te laat op school brengen. Wij verzoeken u met
klem om op tijd op school te komen met uw kind, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Tussen 8.15 en 8.25 uur bent u van harte welkom om met uw kind mee de klas in te gaan. De eerste bel gaat om 8.25 uur en betekent dat het tijd is om afscheid te nemen. Als de tweede bel luidt, om 8.30 uur, gaan de lessen beginnen. Het is voor de kinderen dan tijd om te gaan focussen op de leerkracht en de ouders gaan dan naar buiten.
Vanuit de wet Leerplicht, zijn wij verplicht om bij te houden welke leerlingen te laat zijn. Wanneer uw kind meer dan vijf keer per
maand te laat op school komt, wordt er contact met u opgenomen.
__________________________________________________________________________________________________________
Blok 3 Vreedzame School ’We hebben oor voor elkaar’
In dit blok van DVS leren de kinderen belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren,
vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
 Duidelijk vertellen; Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte
communicatie kan conflicten verergeren.
 Goed en slecht luisteren; De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen
te vatten wat de ander heeft gezegd.
 Misverstanden; Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap
kan verschillen.
 Gezichtspunten; De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’
Kortom, een blok mooi passend bij de samenleving van nu. Heeft u vragen? Stelt u deze dan gerust aan de leerkracht van uw kind.
Landelijk gemiddelde
2013-2014
533.1 534.4
2014-2015
537.2 534.8
2015-2016
538.7 534.5
2016-2017
539.1 535.1
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