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Begin van het schooljaar
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke
zomervakantie. In de school is het nodige verbouwd en geschilderd. Helaas
is het nog niet helemaal klaar, maar we konden wel weer beginnen.
Als er bij u vragen of opmerkingen zijn wilt u dan even binnen lopen? Onze
deur staat altijd open!
SiS-regels
Zoals u van ons gewend bent volgen nu de SiS (Samen is Sterker)-regels
voor de komende weken:
Onderbouw:
We helpen elkaar.
Wil je iets lenen, vraag het netjes.

Midden- en bovenbouw:

We helpen elkaar.
Als we iets willen lenen van een ander, vragen we dat.

De regel hangt in de groep van uw kind en wordt besproken. Verder staat
de regel ook op de weektaak.

Voor de agenda:
- 17 september
Informatieavond
- 23 september
De week van de
Omgekeerde 10Minutengesprekken
- 9 oktober
Bags2School
- 28 oktober
Studiedag

Behaalde en nieuwe doelen
Overzicht behaalde doelen voor het schooljaar 2018 -2019
- Het verminderen van de werkdruk o.l.v. Marald Mens
- Ouderavond over het kinderbrein door Marald Mens (neuropsycholoog)
- Invoering nieuwe taalmethode in groep 5.
- Uitvoeren marketingplan
- Afmaken doorgaande leerlijn reflectie
- Implementeren IKC op Onder de Wieken
Overzicht doelen 2019-2020
- Op onze school werken we met rekenen en spelling aan persoonlijke
doelen. Leerlingen worden hierdoor meer eigenaar van hun leerproces.
- Wij werken met onze school toe naar een Integraal dalton Kind Centrum.
- Op onze school beschikken wij over een doorlopende leerlijn digitale
geletterdheid.
- Op onze school wordt tijdens workshops op vrijdag gebruik gemaakt van
de techniektorens.
- Op onze school doen we mee met een pilot m.b.t. "niet racen maar
lezen" van Luc Koning. Voor de leerlingen van groep 4 ingezet op correct
lezen.
- Onze school is een opleidingsschool voor de Hoge School Rotterdam
(PABO).
- Uitwerken visitatieverslag in 2020 voor de visitatie door de Nederlandse
Dalton Vereniging in het najaar 2020.
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Informatieavond
Op dinsdagavond 17 september is de jaarlijkse informatieavond en de ouderavond.
Vanaf 18.30 uur kunt u in de groep van uw kind informatie krijgen over de methodes en activiteiten van dit
schooljaar. Om 19.00 uur is deze ronde afgelopen en is er koffie/ thee. Daarna doet de ouderraad en de
medezeggenschapsraad verslag over het afgelopen jaar. Er zijn verkiezingen voor de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.
Voor de medezeggenschapsraad is er een vacature. Verkiesbaar zijn:
Ilse van den Berg: moeder van Milan (groep 8) en Megan (groep 6)aftredend en herkiesbaar
Marlies de Werker: moeder van Amber (groep 7) en Tessa (groep 3) verkiesbaar
Voor de ouderraad zijn er vijf vacatures. Verkiesbaar zijn:
Aftredend: Helene Bouman en Linda Kramp
Aftredend en herkiesbaar: Marisca Hartman, Rina van Heijst en Monique Plaisier
Verkiesbaar zijn: Daisy de Heer, Annemieke Verberne, Samantha Huijzers en Chantal Nootenboom
Indien er voldoende belangstelling is, wordt er nog een tweede ronde informatie in de groepen gegeven.
Studiedag
Op dinsdag 28 oktober is er voor het gehele team een studiedag over rekenonderwijs op Onder de Wieken
en is er een coachingscursus vanuit de Hogeschool Rotterdam. De kinderen zijn deze dag vrij.
Omgekeerde 10-minutengesprekken
In de week van 23 september worden in alle groepen de omgekeerde 10-minutengesprekken gehouden. U
kunt een afspraak maken op een middag of op donderdagavond. U ontvangt hiervoor nog een
gespreksformulier.
Bags2School
Op 9 oktober wordt er weer kleding, schoenen en badlinnen opgehaald. Uw kind(eren) zullen hiervoor later
een zak mee naar huis krijgen. Wilt u ervoor zorgen dat deze zakken ’s morgens op 9 oktober bij de ingang
van het grote hek worden neergezet?
Nieuwe leerkrachten
Sinds het begin van dit schooljaar is Lisa den Hollander de nieuwe leerkracht voor groep 1/2 en Jasmijn Kros
voor groep 4/5. We wensen hen heel veel plezier en succes bij ons op school.
Helaas heeft in de zomervakantie juf Nelleke zich ziek gemeld. Er is nog niet bekend hoe lang haar ziekte
gaat duren. Lisa zou eigenlijk maar twee dagen komen, dit hebben we kunnen uitbreiden tot 5 dagen en
extra is Suze Bender ingezet. Groep 1/2 B heeft de hele week Lisa den Hollander, groep 1/2 A heeft op
maandag Suze Bender en de rest van de week Samantha Henderson.

Volgende nieuwsbrief:
20 september
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