7 oktober 2021
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst wil ik met trots delen dat ik 10 september jl. vader ben geworden van een prachtige
dochter. Ze heet Nan.
Als vader krijg je tegenwoordig meer geboorteverlof dan 'vroeger' waardoor ik de komende periode
ongeveer drie dagen per week op school aanwezig ben.
De school is natuurlijk gewoon 5 dagen per week bereikbaar. We proberen als team voor u klaar te
staan.
Kinderboekenweek
Gisteren hebben we de kinderboekenweek geopend. Vanwege het weer hebben we dit met alle
kinderen in de aula gedaan. De leerkrachten hebben een beroep uitgebeeld. Ook waren er veel
kinderen verkleed naar school gekomen. Het thema is immers ´worden wat je wil´.
Tot de herfstvakantie zijn er rondom dit thema allerlei activiteiten en wordt er extra (voor)gelezen in
de klas.
Over de kinderboekenweek kunt u alles nog eens rustig nalezen in de brief die hier eerder over is
verstuurd.
Schoolfruit
Vanaf woensdag 13 oktober bieden wij weer schoolfruit aan. Uw kind krijgt op woensdag, donderdag
en vrijdag fruit om in de ochtendpauze op te eten.
Wanneer we weten welk fruit we aan bieden, laten wij u dit (wekelijks) weten.
Het schoolfruit kunnen wij aanbieden door een Europese subsidie.
Dalton
Elke woensdag kunnen er een paar ouders in de klas komen kijken om te zien hoe ons
daltononderwijs in de praktijk werkt. U kunt dan een les bijwonen en zien welke vaardigheden we uw
kind aanleren. Het is leuk om ouders zo dicht bij het leerproces te zien. Het inschrijven gaat via Parro,
welkom!
Wist u dat we elke dinsdag op social media posten over ons daltononderwijs met de #daltondinsdag?
Bag to school
Uw kind krijgt van ons een kledingzak mee naar huis, om weer een kledinginzameling te houden.
Deze kunt u (of uw kind) inleveren op woensdag 27 oktober voor 9.00 uur.
Bij deze nieuwsbrief zit de verdere informatie in een aparte bijlage.
Nieuwe methodes
Om het onderwijsaanbod zo up-to-date mogelijk te houden zijn wij sinds de zomer gaan werken met
een nieuwe methode verkeer, Engels, natuur en voor ons aanbod sociaal-emotioneel.
Voor natuur gebruiken we nu de methode Blink. Dit is een methode waarin de onderzoekende
houding van de leerling gestimuleerd wordt. Ook staat in deze methode het samenwerken en
presenteren van een eindproduct centraal. Dit sluit mooi aan bij onze daltonvisie.

Voor het sociaal-emotionele aanbod gebruiken we nu De Gelukskoffer, hierbij gaan kinderen dieper
in op wat geluk voor hen betekent en waar je op het gebied van geluk wel en geen invloed op hebt.
Voor de laatste twee methodes heeft het team inmiddels scholing gehad.
Afscheid Juf Ria - peuterspeelzaal
Ria heeft 31 jaar lang als peuterspeelzaalleidster veel peuters zien komen en gaan. Haar doel om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de peuter, heeft ze altijd met veel passie en liefde
gedaan.
Maar nu is dan toch het moment daar, dat zij van haar welverdiende pensioen mag gaan genieten.
We zullen haar enthousiasme, kennis en kunde in ons IKC gaan missen. De komende week is laatste
werkweek van Juf Ria. We wensen haar daarna een prachtige tijd toe!
En verder...
-Op vrijdag 15 oktober wordt de kinderboekenweek afgesloten.
-Op zaterdag 16 oktober begint de herfstvakantie.
-We hebben weer ouders in de school om te helpen met techniek, dankjewel!
-Zowel op de opvang als in de onderbouw is hoofdluis geconstateerd. Kijkt u thuis ook even goed
mee? We hebben nu ook op de opvang luizenzakken.
Ik wens u namens het hele team een goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

