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Kalender
-begin november

Voorlopige adviesgesprekken leerjaar 8, u ontvang hiervoor een
uitnodiging

-6 november

Nationaal schoolontbijt

-14 november

Landelijke intocht Sinterklaas

-4 december

Sinterklaasviering

Unitonderwijs
Afgelopen woensdag heeft het team een studiemiddag gehad over Vier keer Wijzer. Dit was
een inspirerende middag waarvan veel geleerd is. Door deze middag kunnen we Vier keer
Wijzer nu nog beter vorm gaan geven op onze school. Een aantal voorbeelden van
opdrachten die tijdens Vier keer Wijzer gemaakt zijn, heeft u voorbij zien komen in de
presentatie van donderdag 15 oktober.

Kanjertraining
Door de makers van de Kanjertraining zijn verschillende vragenlijsten ontwikkeld die een
paar keer per jaar worden ingevuld. Bij deze vragenlijsten wordt voornamelijk gekeken naar
hoe de kinderen zich in de groep voelen. De leerkrachten vullen een lijst in voor de
leerlingen van de leerjaren 1 t/m 8. De kinderen van leerjaar 5 t/m 8 vullen zelf ook een
vragenlijst in. De eerste lijsten van dit jaar zijn inmiddels ingevuld. Wanneer nodig zullen er
naar aanleiding van de ingevulde lijsten gesprekjes met leerlingen plaatsvinden en als het
nodig blijkt worden ouders hier ook in meegenomen.

Nationaal schoolontbijt
Op vrijdagochtend 6 november ontbijten wij op school in verband met het nationaal
schoolontbijt. Wij vragen de kinderen om zelf een bordje, beker en bestek mee te nemen.
Wij zorgen er natuurlijk voor dat het uitdelen van het eten coronaproof gebeurt. De
kinderen die willen, mogen in pyjama naar school komen.

Overblijf
De overblijf is op zoek naar een extra overblijfkracht. Bij interesse kunt u contact opnemen
met Tiny.
Daarnaast zouden zij graag nog een paar kleine fietsjes voor het buiten spelen hebben. Heeft
u er één over waar u niks meer mee doet, dan maakt u de overblijf daar erg blij mee.

Vanuit OR/MR
Afgelopen maand is het oud papier opgehaald door de moeder van Luuk en de vader van
Milano en Lorenzo.
Extra hulp is altijd welkom, u kunt zich opgeven bij juf Carolien.

Kinderpostzegels
Wow! Wat hebben de kinderen van leerjaar 7 en 8 een mooi bedrag (€ 941) opgehaald met
de kinderpostzegelactie. In november kunt u uw bestelling verwachten.

Executieve functies
Executieve functies is een term die we steeds vaker horen binnen het onderwijs. Er is veel
literatuur te vinden over de executieve functies. Kort gezegd zijn executieve functies zijn de
doe-processen in het brein, die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen. In
het volgende filmpje wordt in makkelijke taal verteld waarom de executieve functies
belangrijk zijn. https://www.youtube.com/watch?v=_N9UEPIWzSk
De executieve functies zijn te trainen en dit kan op hele leuke manieren. Op school hebben
wij een kast vol spelletjes speciaal voor de ontwikkeling van deze functies. Donderdag is juf
Susan hier in kleine groepjes mee gestart. Zij zal voortaan op maandag-, donderdag- en
vrijdagmiddag roulerend met alle kinderen van unit 1 en 2, met deze spelletjes aan de slag
gaan.

Sinterklaas
De Sinterklaasviering op school kan helaas niet worden vormgegeven zoals wij gewend zijn.
Wij zijn op dit moment dan ook druk in overleg hoe we deze dag vorm kunnen gaan geven. U
hoort van ons wanneer het programma bekend is.

