Nieuwsbrief oktober 2018

Beste ouders, verzorgers,
Wat fijn om te zien dat onze informatieavond door zoveel van jullie bezocht is! Ik hoop dat de avond u een goed beeld
heeft gegeven van onze plannen voor dit schooljaar. Ons team vond het erg leuk om u middels workshops te laten
ervaren hoe we op school met de kinderen aan de slag gaan. Graag zouden we uw mening willen horen over de informatieavond. In de volgende link vindt u vijf vragen over de informatieavond, wij zien uw feedback graag tegemoet,
klik hier (ctrl ingedrukt houden en dan klikken).
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Kinderboekenweek, de studiedagen en stellen de stagiaires zich voor.
Ook nodigen wij u van harte uit voor de inloopweek en de POVO informatieavond voor de groepen 7 en 8. 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
3
oktober Start Kinderboekenweek om 8.25 uur
4
oktober Schoolreis voor de groepen 3, 4 en 5
5
oktober Dag van de Leraar
9
oktober Muziekvoorstelling 'Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde' gr 1-4
15-19 oktober Inloopweek voor ouders, u ontvangt een uitnodiging van de leerkracht.
16
oktober MR
16
oktober informatieavond Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs - gr 7 en 8 start 19.30 uur
22-26 oktober Herfstvakantie
29
oktober Studiedag
31
oktober OC
1
november Vogelnest gr 1/2 a en b
2
november Vogelnest gr 1/2 b, c en d
___________________________________________________________________________________________
Kinderboekenweek
Van 4 tot en met 15 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Vriendschap, kom erbij! Samen met de
oudercommissie hebben we een leuk programma samengesteld dat woensdag 3 oktober om 8.25
uur op het plein van start zal gaan. In de klassen gaan we met de kinderen aan de slag met het
thema met vragen als: Wat is voor jouw vriendschap? Wat hoort hierbij of wat juist niet? Hoe
kun je een vriendschap sluiten? Daarnaast zullen we diverse boeken gaan (voor)lezen over
vriendschap. We hebben ook uw hulp en enthousiasme weer nodig. Wat is er nu leuker dan voorgelezen te worden in
je groep door je vader, moeder, opa of oma? U kunt zich weer opgeven bij de leerkrachten door middel van de intekenlijsten. We rekenen op uw hulp en daarmee op mooie voorleesmomenten
________________________________________________________________________________________________
Schoolreis gr 3-5
Donderdag 4 oktober gaan de groepen 3 t/m 5 naar het Dolfinarium in Harderwijk. Dit is voor ons een nieuwe bestemming, dus we hebben er veel zin in! Uw kind wordt uiterlijk om 8.30 uur in de klas verwacht. De bussen zullen
om 8.45 uur de Heycopstraat uit rijden. We lunchen gezamenlijk in het park. De kinderen krijgen een frietje en iets te drinken. Denkt u zelf aan het meegeven van een tussendoortje en wat extra drinken? Bij het
Dolfinarium is een strandje en een waterpark, deze zijn niet toegankelijk voor onze leerlingen. Wel staat er
een leuke doe-activiteit gepland. We streven ernaar om rond 16.30 uur terug op school te zijn. De BSO is
hiervan op de hoogte gesteld. We hebben er heel veel zin in en vooralsnog lijkt het erop dat het droog
blijft die dag (fingers crossed).
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Studiedag 28 september
Zoals op de informatieavond in de klassen al werd verteld, werken we dit schooljaar binnen ons jaarplan aan een aantal speerpunten binnen het onderwerp ‘’ betrokkenheid.’ Wij willen graag onze leerlingen op het puntje van de stoel zien zitten tijdens de les!
Gedurende het jaar zullen de onderwerpen vanuit het jaarplan ook op de agenda staan tijdens onze studiedagen.
Op vrijdag 28 september stonden de schoolopbrengsten van eind vorig jaar centraal. Met elkaar hebben wij aan de hand van de
opbrengsten doelen gesteld voor de komende periode. Ook zijn wij met een vakexpert op het gebied van rekenen aan de slag
gegaan met daarbij specifieke aandacht voor de sterke rekenaars.
Studiedag 29 oktober
Op maandag 29 oktober staat ons (voorbereidend) leesonderwijs centraal. We gaan aan de slag met boekpromotie, het geven van
minilesjes rondom boeken en het stellen van effectieve vragen tijdens het interactief voorlezen. Tevens zullen we met de methodiek van Vreedzame School gaan werken in het kader van groepsvorming en met de begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
_________________________________________________________________________________________________________
Lessen dramatische vorming
Met veel plezier werk ik alweer ruim 8 jaar op ‘De Kleine Dichter’. De meeste kinderen en ouders kennen mij als groepsleerkracht
van de kleuterbouw. Dit schooljaar mag ik alle groepen kennis laten maken met mijn passie voor drama door het geven van dramalessen in de speelzaal. Daarnaast zal ik 1 dag per week de kleuterbouw blijven ondersteunen. Ik ben geïnspireerd geraakt voor
het vak drama door het volgen van de opleiding ‘Vakspecialist Drama Basis’ Op dit moment ben ik mijn kennis aan het uitbreiden
door deel te nemen aan de vervolgopleiding.
Dramalessen verbeteren de (technische) spelvaardigheid en lokken creatief denken en handelen uit. Tevens leren kinderen feedback te geven en te ontvangen. Dit alles door samen te werken, te kijken en te luisteren. Bovenal zorgen de dramalessen voornamelijk voor plezier en ontspanning! Tijdens projecten en thema’s kan drama ook geïntegreerd worden. Daarnaast houd ik de
doorgaande lijn in de gaten en kan ik de leerkrachten van ideeën voorzien. Tot slot schrijf en regisseer ik voor
het zevende jaar een toneelstuk dat door de leerkrachten op enthousiaste wijze gespeeld zal worden tijdens de
kerstbijeenkomst voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
Al met al ben ik er trots op dat onze school cultuureducatie in de spotlights zet. Ik geniet enorm van de betrokkenheid van de kinderen en hoop op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan een positief pedagogisch klimaat op onze school.
Groet, Hedwig Faber
__________________________________________________________________________________________________________
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/schoolkamp 2018-2019 (herinnering)
Tijdens het schooljaar worden er voor de kinderen 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 op 4 oktober en gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. De schoolreis en het schoolkamp worden betaald uit een verplichte bijdrage. Gezien de aankomende schoolreisjes, verzoeken we u vriendelijk doch dringend, om zo snel mogelijk de ouderbijdrage te voldoen.
Bijdrage per kind
Groep 1 t/m 7
Groep 8

Ouderbijdrage
€ 25,€ 25,-

Bijdrage schoolreis/kamp
€ 35,- (Schoolreis)
€ 90,- (Schoolkamp)

Totaal
€ 60,€ 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.
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de oudercommissie via oc@dekleinedichter.nl
Met vriendelijke groet,
Martin van Es —Penningmeester oudercommissie De Kleine Dichter
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Nieuwe stagiaires
Mijn naam is Mégan Op het Veld en ik ben 22 jaar oud. 25 september ben ik gestart met mijn stage op basisschool De Kleine Dichter. Ik ben iedere week op dinsdag (tot en met januari) terug te vinden in groep 7a bij
meester Björne. Ik studeer de ALPO in Utrecht en zal voor mijn studie een aantal lessen moeten geven aan de
klas. Ik ben geboren en getogen in een klein plaatsje genaamd Echt, gelegen in Limburg. Een aantal hobby's van
mij zijn wandelen, fotografie en boeken lezen. Ik heb heel veel zin in mijn aankomende stageperiode!
Mijn naam is Ruben van Dijk en ik heb zin in het nieuw schooljaar waarin veel nieuwe dingen geleerd zullen worden. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mij. Aankomend schooljaar loop ik mijn eindstage in groep 4b
bij Claire om mijn studie aan de Academische Pabo te mogen afronden. In het begin van jaar zal ik voornamelijk
op dinsdagen aanwezig zijn en later in het jaar waarschijnlijk ook op andere dagen.
Ik ben 21 jaar en heb tot mijn 19e zelf in de Dichterswijk gewoond. Inmiddels heb ik een kamer in Ondiep en
heb ik naast mijn studie een leuke bijbaan in de horeca.
Hoi! Mijn naam is Emma Dolmans en ik ben 19 jaar. Dit jaar kom ik stage lopen op de
Kleine Dichter, het eerste half jaar in groep 1/2A en daarna in groep 5B. De dingen die ik het liefste doe
zijn zeilen, pianospelen en zingen. Dat laatste vind ik ook ontzettend leuk om te doen met kinderen en
zal ik zeker tijdens mijn lessen in gaan zetten. Ik heb erg veel zin in dit jaar en hoop er samen met de
kinderen iets moois van te gaan maken!
Mijn naam is Ymke van Luit, 20 jaar oud en ik ben vierdejaars pabo studente aan de Hogeschool Utrecht. Ik
volg op dit moment de minor ‘Spelend Wijs’. Kortgezegd houdt dit in dat ik m.b.v. literatuur en praktijkonderzoek leer hoe kleuters op een spelenderwijze manier leren. Op de maandag sta ik voor groep 1/2b samen
met Marco. Vanaf februari ga ik mijn LIO (leraar in opleiding) lopen in groep 3b. In de laatste fase van mijn
stage zal ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor groep 3b staan en ben ik verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen in de groep.
Ik ben Sharon, 26 jaar en ik woon in de Vogelenbuurt samen met mijn vriend. Ik ben eerstejaars PABO studente
aan de Hogeschool Utrecht. Komend half jaar loop ik stage bij juf Jiska en juf Maartje in groep 6a. Daarna ga ik naar
groep 1/2e bij juf Minke. Ik heb hier echt ontzettend veel zin in! Naast mijn studie ben ik redelijk wat met sport en
gezondheid bezig en houd ik enorm van lezen. Als jullie nog iets willen weten schiet mij dan gerust even aan!
__________________________________________________________________________________________________________
Voorstelling gr 1-4
Op 9 oktober komt er voor de groepen 1 t/m 4 een voorstelling naar de school toe. Uiteraard in het thema van muziek: 'Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde'. Wilt u de sfeer proeven? klik dan op de volgende link. Het wordt een eigenzinnige
vertelvoorstelling met live muziek en een bakfiets waar ieder kind wel in zou willen wonen! Naar het bekroonde boek ‘Het verhaal
van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden’ van Joke van Leeuwen. Bobbel woont samen met haar vader Mos en
moeder Pina in een bakfiets. Toch fantaseert ze vaak, samen met vleermuis Otto, over een echt huis. Dan komt daar een uitnodiging voor een kopje thee bij mevrouw Zus in de Wiewaaystraat. Hoe zal Bobbel een gewoon huis vinden? Lukt het haar om met
mes en vork te eten en stil te blijven zitten, zoals het hoort?
__________________________________________________________________________________________________________
Ouderinloop vanaf 15 oktober
Op De Kleine Dichter vinden we het belangrijk om de ouders te betrekken bij ons onderwijs. Net als vorig jaar organiseren we
graag een aantal momenten per schooljaar waarop ouders mee kunnen draaien in de groep. Zo kunt u als ouders sfeer proeven
tijdens de les en krijgt u meer mee over het reilen en zeilen op school. De leerkrachten zullen u per mail uitnodigen om u in te
schrijven voor een inloopmoment. Deze momenten zullen op verschillende dagen worden gepland. U bent van harte welkom!
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Vanuit de MR
Beste ouders,
Afgelopen informatieavond hebben jullie de trailer van de MR gezien. Natuurlijk ging dit erg snel! Op de site kunt u deze nogmaals bekijken (Klik hier). Ook kunt u de QR code op de posters die in de school hangen gebruiken.
Voor nu nogmaals de uitnodiging een keer aan te sluiten bij een MR vergadering. De eerstvolgende is op 16 oktober om 19.30
uur. Op het programma staan de volgende onderwerpen: MR jaarplan (2018-2019 bespreken en instemmen), vragen bekijken
en evt. aanleveren voor de grote enquête vanuit SPO (advies), bespreken cito resultaten (advies) en opvolging MR lid AnneMaaike.
Mocht u tijd en zin hebben om een keer aan te sluiten, de overige vergaderdata van 2018-2019 zijn: 13 december, 14 februari,
4 april, 16 mei en 27 juni. Heeft u andere vragen of opmerkingen: stuur ons een mail (mzr@dekleinedichter.nl).
________________________________________________________________________________________________________
Staal
Tijdens de ouderavond is er bij de workshop Staal gesproken over de regelkaart van spelling. Als bijlage bij deze nieuwsbrief,
vindt u de regelkaart van groep 8. Hier ziet u alle regels die de kinderen aan het einde van hun schoolcarrière beheersen.
Mocht u hierover vragen hebben, stelt u deze dan aan de leerkracht van uw kind.
________________________________________________________________________________________________________
Vreedzame School blok 2– We lossen conflicten samen op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je
ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Na dit blok verwachten we van de kinderen dat
ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten kunnen oplossen.
Op onze school worden in groep 6 leerlingen opgeleid tot ‘Mediator.’ Zij kunnen andere kinderen helpen
bij het oplossen van een conflict en zijn op ons plein tijdens de pauze te herkennen aan de gele pet. Onze
mediatoren worden elke zes weken bijgeschoold en juf Laura (voorzitter werkgroep De Vreedzame School)
begeleidt de intervisie. Meer weten? Vraagt u het gerust aan de leerkracht van uw kind of aan laura@dekleinedichter.nl
________________________________________________________________________________________________________
Eneco
Zoals u wellicht al heeft gemerkt is Eneco inmiddels begonnen met werkzaamheden aan de Jekerstraat. Vanaf oktober zullen
de werkzaamheden steeds dichter bij de school komen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief, vindt u de laatste informatiebrief vanuit Eneco, zoals deze naar de omgeving is verstuurd. Eneco is in nauw overleg met de school over de werkzaamheden en geeft
onze school alle ruimte om onze wensen uit te spreken rondom de bereikbaarheid en veiligheid in en om ons gebouw. Als u
hier als ouders suggesties voor heeft vanuit uw ervaringen rondom het halen en brengen van de kinderen de komende periode,
horen wij dit graag van u!
________________________________________________________________________________________________________
Inschrijven broertjes en zusjes
Wilt u zo vriendelijk zijn om broertjes en zusjes zo snel mogelijk in te schrijven bij ons op school?
Met de komst van de nieuwbouw in de Merwedekanaalzone, willen we graag de toekomstige leerlingenaantallen in kaart brengen. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de directie.
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