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Negende nieuwsbrief

Alweer de negende nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben de afgelopen periode

met de kinderen de toetsen afgenomen en samen de portfolio’s gevuld. De toetsen

zijn na een periode van thuisonderwijs en later afgenomen als gebruikelijk. Dit geeft

niet voor ieder kind een realistisch beeld. Met de toetsen willen we samen met de

observaties van de afgelopen periode in de klas in kaart brengen waar de kinderen op

dit moment staan. Zo kunnen we voor de komende periode weer op een goede manier

de leerdoelen bepalen voor alle vakken en weer samen hard aan het werk.

---------------------------------------------------------

Themaweek 17 t/m 28 mei

Tijdens de themaweek werken we met de hele school

rond het thema Bee Happy. Dit is een heel breed

thema waarmee we alle kanten op kunnen. Wat we

allemaal precies gaan doen, hoort u later van ons. Het

belooft in ieder geval erg leuk te worden.

---------------------------------------------------------

Koningsspelen 2021

Helaas is het dit schooljaar niet mogelijk om de

Koningsspelen groots  aan te pakken.

Dit schooljaar organiseren we de koningsspelen binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat we

activiteiten in en om school zullen houden met de eigen leerkracht en met de eigen groep.

De leerkracht heeft samen met de klas een leuke activiteit bedacht om deze dag te gaan doen. Dit kan een

spel zijn op het plein of een activiteit op het strand of in het bos.

Door de maatregelen zal er ook dit jaar geen lunch verzorgd worden door de Jumbo. De kinderen moeten

deze dag net als normaal hun eigen eten en drinken meenemen naar school.

We hopen dat we de koningsspelen volgend schooljaar wel weer met de hele wijk kunnen vieren zoals we

voorgaande jaren ook hebben gedaan.



---------------------------------------------------------

Studiedagen

Een aantal keer per jaar hebben we als team een studiedag. De

kinderen zijn dan een extra dagje vrij en wij gaan als team aan de

slag om ons onderwijs nog beter vorm te kunnen geven. Zo hebben

we dit jaar al verschillende studiedagen gehad. Hieronder kunt u

lezen waar we dit jaar allemaal al mee bezig zijn geweest.

EDI:

Op school geven we de instructie van nieuwe vaardigheden via EDI. Op deze manier worden alle nieuwe

vaardigheden eerst volgens een stappenplan voorgedaan, doen we het dan met de hele instructiegroep, dan

doen de kinderen het samen en uiteindelijk doen ze het helemaal zelf. Deze stappenplannen ziet u misschien

ook wel eens terug in de ‘weetjes’ schriften die de bovenbouw gebruikt of tijdens de thuisonderwijs periode.

We werken al een aantal jaar met dit model en we zien dat het werkt, daarom herhalen we het ieder jaar

zodat we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en we het daarna nog beter kunnen toepassen

in ons onderwijs.

Kanjer:

We werken op school met de Kanjermethode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Dit jaar hebben we ons

weer bijgeschoold en ons volgende certificaat gekregen. De leerkrachten hebben allemaal hun B-certificaat

behaald. Dit keer hebben we het gehad over hoe we alle kinderen het beste kunnen volgen op sociaal

emotioneel gebied, hebben we een aantal oefeningen gedaan en gehoord wat er allemaal weer nieuw is in de

methode.

Leren anders organiseren:

Binnen de school zijn we aan het bekijken hoe we ons onderwijs zo kunnen vormgeven dat we nog beter

kunnen voldoen aan alle onderwijsbehoeften van alle kinderen. We lopen er namelijk steeds vaker tegenaan

dat ons klassikale systeem daar niet altijd geschikt voor is. Om deze reden zijn we ook aan het bekijken welk

ander systeem beter past bij onze doelstellingen. In het laatste deel van dit schooljaar hopen we dat we

duidelijk kunnen aangeven welke richting we op zullen gaan en hoe ons onderwijs er dan de komende jaren zal

uitzien. Daarover dus later meer.

Studiedagen eigen groep:

Op deze studiedagen werken de leerkrachten aan zaken voor hun eigen groep. Het maken van analyses,

voorbereiden van lessen en thema’s, voorbereiden van extra leerhulp en overleg met elkaar.

----------------------------------------------------------

Vorderingen schoolplein

De patio is inmiddels klaar. Het kunstgras is erin gelegd, alleen zit

het nu nog verstopt onder een laagje zand. Dit zand zakt

uiteindelijk door het gras heen. Binnenkort zullen we de patio

feestelijk openen en daarna kunnen de kinderen er lekker in spelen.

Op het grote schoolplein is er ook veel gebeurd. Het voetbalveld is

aangelegd en de palen aan weerszijde zijn gezet. De goaltjes komen

aan het einde van het schooljaar en op de gestapelde stenen aan de

zijkant van het veld komen nog bankjes. Met het hout plaatsen op

het podium zijn ze deze week begonnen.

De natuurspeeltuin en het voedselbos beginnen al steeds meer

vorm te krijgen. Afgelopen donderdag heeft groep 7 geholpen met

het planten van verschillende struiken en planten. Binnenkort komt er nog een schelpenlaag over de zwarte

grond en worden er nog wat meer planten geplant. Daarna kunnen we er lekker spelen.



-------------------------------------------------------

Avond4daagse

Na overleg met de Gemeente Vlissingen hebben we helaas weer moeten

besluiten dat we van 17 t/m 20 mei 2021 geen Avondvierdaagse kunnen

organiseren.

We kunnen niet voldoen aan de eisen om een avondvierdaagse op 1,5

meter afstand te houden of alleen met kinderen onder de 13 jaar.

We hebben wel toestemming om de avondvierdaagse eventueel te

verplaatsen naar na de zomer.

Ook dit jaar wordt er vanuit de wandelbond weer een home editie

georganiseerd. Wij als vereniging helpen hier aan mee door het

verspreiden van de medailles. Verder loopt alles via de KWBN.

Inschrijven kan via:

https://www.eroutes.nl/avond4daagse/vlissingen

https://www.eroutes.nl/avond4daagse/vlissingen


-------------------------------------------------------

Schoolfotograaf

We hebben een datum geprikt voor de schoolfotograaf. Deze zal dit op vrijdag 4 juni op

school komen om foto’s te  maken van alle kinderen en de groepen.

----------------------------------------------------------

Agenda schooljaar 2020-2021

Vakantierooster 2020-2021

2 april 2021 Goede vrijdag

5 april 2021 Tweede paasdag

26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie

13 en 14 mei 2021 Hemelvaart

24 mei 2e Pinksterdag

26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie

Studiedagen 2020-2021

24 maart 2021 woensdag

12 mei 2021 woensdag

1 juli 2021 donderdag

-------------------------------------------------------

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Onderstaand het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit kunt u

alvast in uw agenda noteren.

25 t/m 29 oktober 2021 Herfstvakantie

27 december 2021  t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie

28 februari  t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

15 april 2022 Goede vrijdag

18 april 2022 Tweede paasdag

25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

26 en 27 mei 2022 Hemelvaart

6 juni 2e Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022 Zomervakantie


