Nieuwsbrief
Veenhuizen, 10 januari 2019
DIT en DAT vanuit de school
Beste ouders, de beste wensen voor….

Hopelijk heeft u net als wij kunnen genieten van een heerlijke vakantie, met daarin mooie
feestdagen.
Als we nog even terugkijken naar december kunnen we ook met trots zeggen dat we heel blij zijn
met de decemberfeesten op school. Het kost veel organisatie om alles weer voor elkaar te krijgen,
echter met hulp van u allen hebben we een prachtig Sint- en Kerstfeest mogen vieren. Hierbij
nogmaals dank voor al uw inzet.
Afgelopen maandag zijn we begonnen met Nieuwjaarsrolletjes en zijn we weer aan het SPELEN &
LEREN begonnen.
In groep 3 is Lysbeth van Dokkumburg nu gestart en ook heten we familie Van der Hoek, Sterre in
groep 1 en Lizzy in groep 3 van harte welkom bij ons op school. Voor de kerstvakantie hebben we
afscheid moeten nemen van Feven, zij genoot iedere woensdag van het aanbod in groep 6/7, de
overige dagen van de week ging zij in Assen naar school. Echter Feven is nu veranderd van school
in Assen en geniet nu onderwijs dat volledig aansluit bij haar onderwijsbehoefte.
De kop is er af, 2019 is gestart. En ook wij zijn weer heerlijk opgestart na de vakantie.
Oproep bezetting schoolbibliotheek
Wie komt ons team versterken?
We zoeken een ouder die op de donderdagochtenden ons team komt versterken.
Na het wegbrengen van uw zoon of dochter, kunt u onder het genot van een kop koffie, kinderen
ontvangen van diverse groepen voor het innemen en uitgeven van de bibliotheekboeken. Een leuke
manier om een kijkje te nemen ‘achter de schermen’ op school. De activiteit duurt uiterlijk tot half
10 uur. Heeft u interesse, heeft u vragen of u wilt zich aanmelden, heel graag. Meester Albert is ons
aanspreekpunt van de schoolbibliotheek.

Indien er opa’s of oma’s zijn die het leuk vinden om deze taak op zich te nemen,
zij zijn ook van harte welkom.
Visie
Tijdens de ouderavond van oktober jl. hebben we u de gezamenlijke visie van ons kindcentrum
gepresenteerd. Inmiddels is deze ook op onze schoolsite terug et vinden. Maar graag delen we deze
met trots nu ook in de nieuwsbrief met u.

Onze visie
Wij spelen en leren. Wij zien de kracht van spelenderwijs leren en
stemmen het activiteiten- en onderwijsaanbod af op het kind. Wij
ontwikkelen zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, talenten en inzicht in
eigen mogelijkheden. Wij leren kinderen keuzes maken binnen een
uitdagende situatie waarin zelfstandig SPELEN en LEREN afgewisseld en
aangevuld wordt door gestuurd en begeleid leren. Wij leren te reflecteren en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit legt
de basis voor een leven lang leren.
Wij zijn veilig en samen. Ons Kindcentrum streeft een positieve relatie
na met de kinderen en de ouders, verzorgers. We scheppen een sfeer,
waarbij elk kind geaccepteerd wordt, ongeacht uiterlijk, taal, culturele
of godsdienstige achtergrond. Dit doen we door gezamenlijke
verantwoordelijkheid, veiligheid en respect uit te dragen in ons
kindcentrum. Daarnaast staan wij voor een positieve benadering, door te ontmoeten, samen te delen en samen te werken.
Wij zijn nieuwsgierig en willen beleven. De huidige
samenleving vraagt om nieuwe vaardigheden, zoals
samenwerken, kritisch denken, creativiteit in denken
en doen, filosoferen, onderzoeken en zelfsturing. Wij
bieden dit aan in een rijke leeromgeving. Een
omgeving die de kinderen betrokken en gemotiveerd maakt om te leren en waarbij de interactie gestimuleerd wordt.

Wij zijn zelfstandig en
toekomstgericht. Wij leren
leren, wij leren zelfstandig te
zijn en om te gaan met
verantwoordelijkheden, we leren samenwerken en effectief om te gaan met onze tijd. Middels reflectie optimaliseren we de
ontwikkeling. Wij stemmen het aanbod zo optimaal mogelijk af, op ieder individu. Wij leren kinderen eigenaar te zijn van
hun leerproces. Dit om goed voorbereid te zijn op de snel veranderende maatschappij.
Team SPEEL en LEER

SAMENWERKINGSSCHOOL en IDENTITEIT
Vanaf deze week staat het thema ‘leren’ centraal. Leren is voor veel kinderen sterk gekoppeld
aan de ervaring van naar school gaan. Het thema leren haakt aan bij dit geïnstitutionaliseerd
leren en zoekt vervolgens verder naar een betekenis van leren in het leven van alledag. In dit
thema stellen kinderen de vraag wat het betekent dat de mens kan leren en hoe dit kan
bijdragen aan zijn ontplooiing tot een gelukkiger en vollediger mens in relatie tot zichzelf en
anderen.

PBS en AANDACHT voor
Week 2: Aandacht voor het goed naar binnen gaan in de school
Week 3: Aandacht voor goed gedrag op de gang
Uiteraard zijn we onze potjes met dobbelstenen ook nog steeds goed aan het
vullen in de groepen. Bij positief gedrag, kunnen de kinderen een dobbelsteen

verdienen. Wanneer de groep het potje vol heeft, dan ontvangt de groep een
zelfbedachte beloning, zoals even extra buitenspelen, een extra spelactiviteit
o.i.d. We merken dat dit concrete bekrachtigingssysteem van goed gedrag erg
positief werkt. We zijn er blij mee.

DALTON en ONTWIKKELING
Dalton in ontwikkeling
We zijn na de vakantie weer fris begonnen en de kinderen gebruiken hierbij het welbekende
blokje. In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de werkwijze hiervan. Dit
blijven we op deze manier gebruiken en de kinderen weten hierdoor steeds een beetje beter
om te gaan met uitgestelde aandacht. Eerst ZELF uitzoeken hoe iets moet en anders eerst
een mede leerling vragen.
Ook wij als leerkrachten blijven ons ontwikkelen. We zijn ons bewust van de kracht van
instructie. Niet alle leerlingen hoeven mee te doen aan de instructie wanneer ze de stof
beheersen. Het lesdoel benoemen we aan het begin van de les. Wat gaan we leren? Aan
het einde van de les komen we hier op terug. We reflecteren dan op de les. Hoe ging het
werken? Hoe kwam het dat het goed of minder goed ging. Waar gaan we nog verder mee
oefenen en wat begrijp je al goed? Vraagt u uw kind er maar eens naar.

DIT en DAT uit groep
De kinderen en leerkrachten hebben allen genoten van een heerlijke vakantie en zullen u in de
volgende nieuwsbrief weer vertellen over hun DIT en DAT in de groep.

PRAKTISCH en HANDIG

10 januari

Inloop OR- vergadering, inzage financiële verantwoording, 20.15
tot 20.45 uur.

15 januari

Groep 8, cultuurmenu klassieke dans

31 januari

Margemiddag voor alle kinderen, kinderen om 12 uur vrij!

