Schooljaar 2014-2015

week 27

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
29 juni Oussama (7 jaar)
01 juli Aden Ahmed Mohamed (9 jaar)
01 juli Mohamed Ahmed Mohamed (11 jr)
02 juli Gaby van Bemmel (7 jaar)
02 juli Esmée van Bemmel (7 jaar)
02 juli Josje van der Kooij (10 jaar)
03 juli Elje Mos (9 jaar)
04 juli Fabiënne van Dijk (5 jaar)
05 juli Yassine El Aoufi (9 jaar)

Maandag 29-06
Dinsdag 30-06
Woensdag 01-07
Dond.dag 02-07
Vrijdag 03-07
Zaterdag 04-07
Zondag 05-07
Maandag 06-07

Wennen kleuters in
groep 3
13.00-14.30 uur
Open Podium
Verjaardag meester en
juf groep 6
verjaardag juffen groep 3
Hulpouderbedankmiddag
verjaardag juffen groep 4

Verjaardag juffen groep
7 en 8

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Open Podium
Kalender schooljaar
2015-2016
Nog even voor de zekerheid melden wij u dat
de eerste schooldag voor de Pax Christi
begint op woensdag 26 augustus 2015.

Regel van de week
We luisteren naar elkaar en laten elkaar
uitpraten.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Op woensdag 1 juli is het laatste open
podium van dit schooljaar. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken. Rondom
de kuil staan stoelen voor u klaar, waar u
kunt plaatsnemen om lekker te gaan
genieten van de optredens van uw
kind(eren). Voor alle duidelijkheid; u mag
alleen komen kijken naar het open podium
waaraan de groep(en) van uw kind(eren)
deelneemt. Bij het open podium zijn
broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op
school zitten ook welkom!!! Hieronder de
tijden wanneer de voorstellingen zullen zijn.
Om 8.45 uur zijn de volgende groepen aan
de beurt: 1 M/J, 4, 5 en 7.
Om 11.30 uur zijn de overige groepen aan
de beurt: 1 M/P, 3, 6 en 8.

Schoonmaakavond kleuters
Heeft u de datum voor het schoonmaken bij
de kleuters alvast in uw agenda genoteerd?
Maandag 6 juli om 19.00 uur
Dank u wel!!

MR Nieuws
In juni hebben wij 2 vergaderingen gehad.
Hierin hebben we een nieuw huishoudelijk
reglement opgesteld. Na bespreking met de
directie hebben wij het jaarverslag 20142015 en het jaarplan 2015-2016 van school
goedgekeurd.
Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar
hebben we afscheid genomen van Lenny
Klinckenberg als MR lid. Wij danken haar voor
haar inzet en betrokkenheid.

Laatste schooldag 10 juli
Op vrijdag 10 juli is het alweer de laatste
schooldag van dit schooljaar en dat willen we
vieren.
In de ochtend kunnen de kinderen in de pauze
iets lekkers krijgen op het schoolplein en
springen op het springkussen.
En ook van groep 8 nemen we op een leuke
manier afscheid nemen met de hele school.

Wij hebben daarnaast 2 nieuwe MR leden
kunnen verwelkomen, Bea Witteveen en
Veronique Keppels. Zij stellen zich begin volgend
schooljaar in de weekbrief voor.

Vanaf 11.45 uur zijn de ouders, broertjes en
zusjes welkom op het schoolplein voor koffie,
thee of limonade en wachten we de kinderen op
om de zomervakantie te beginnen om 12.15
uur.

Namens de MR wensen wij iedereen alvast een
fijne vakantie.

De kinderen hoeven deze dag dus geen fruit of
drinken mee te nemen.

Tablets in de klas en nieuwe touchscreens
Het kan u nauwelijks ontgaan zijn. De afgelopen maanden zijn we in groep 6, 7 en 8 begonnen met tablets
in de klas. In groep 1, 2, 3 en 4 zijn de afgelopen weken gloednieuwe touchscreens opgehangen ter
vervanging van de Activborden.
In groep 6, 7 en 8 werken we sinds twee maanden met Snappet. Dit is een organisatie die onderwijs met
tablets mogelijk maakt. We zijn begonnen met het rekenonderwijs. De uitleg is nog steeds hetzelfde. Wij
gebruiken onze eigen rekenmethode voor de uitleg van die dag. Het verschil is echter dat de kinderen
daarna niet aan de slag gaan in een schrift, maar op een tablet. Zij maken dus de oefenstof op de tablet.
Het voordeel voor de kinderen is, dat zij direct zien of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Zij
kunnen een fout gemaakte som dus direct nog eens maken.
De leerkracht kan op zijn of haar computer ook direct zien welke leerlingen moeiteloos door de oefenstof
heengaan. Maar ook welke kinderen er moeite mee hebben. Zo kan de leerkracht ingrijpen als hij of zij
ziet dat een leerling veel fouten maakt. Hij kan die leerling dan extra uitleg geven. Ook kan de leerkracht
zien welke sommen door een grote groep wordt fout gedaan. In dat geval kan de leerkracht het werken
even stopzetten en extra uitleg geven. Dit is een groot voordeel ten opzichte van het werken in schriften.
Die worden pas na schooltijd nagekeken en dan kun je er pas de volgende morgen op terugkomen. Als de
leerling klaar is met het werk van die dag, kan hij of zij gaan werken aan eigen doelen. De tablet houdt bij
met welke soort sommen een leerling moeite heeft en met welke niet. Ieder kind kan zo op eigen niveau
verder werken aan zijn eigen leerdoel. Na de zomervakantie willen wij dit uitbreiden met spelling. De
kinderen gaan dan ook hun spelling op de tablet verwerken. Ook hier houdt de software weer bij wat het
niveau is van het kind en zo krijgt ieder kind oefeningen op zijn of haar eigen niveau.
Ook hebben we in groep 1, 2 ,3 en 4 de afgelopen weken de activborden vervangen door supermoderne
touchscreens. De beamers zijn verdwenen en er hangen nu reuze grote `tablets` aan de muur. Hierdoor is
het onderwijs nog meer van deze tijd geworden.
Na de vakantie gaan wij weer door met het kijkje in de keuken van iedere klas. U kunt dan zelf ook eens
kijken hoe al deze vernieuwingen in de praktijk werken.

