5 februari 2019

Belangrijke data:

Februari
08 februari
Alle leerlingen vrij
5 & 12 februari
Textielfestival Oldemarkt
voor groep 5/6 & 7/8

13 februari
Voorleeswedstrijd 14:00
uur inloop gebouw
Meeuwsen ten Hoopen te
Steenwijk.
15 februari
-Rapporten & briefjes mee
-Workshop Vilten groep
5/6
18 t/m 22 februari
voorjaarsvakantie
27 februari
Doedag voor groep 8 op
het AOC Terra

CITO
Deze week zijn we weer
begonnen met de CITO
toetsen. We toetsen alleen
de cognitieve ontwikkeling
van de kinderen.
Het gaat natuurlijk niet
alleen om de cognitieve
vaardigheden, maar de
illustratie laat zien wat net
zo belangrijk is voor de
ontwikkeling van een kind!
Vaardigheden die je op
school en thuis ontwikkelt
en die de je nodig hebt om
het cognitieve deel op een
hoger niveau te krijgen!
Koelkast
We zijn de familie van de Brink heel dankbaar voor het schenken
van de koelkast. Het heeft een plekje gekregen in de
lerarenkamer voor de bekers van groep 7/8.
Cursus techniekkast
We hebben 8 februari met het hele team een team workshop
techniek in de klas. We krijgen een stukje theorie over de
kerndoelen voor Wetenschap &
Techniek en waarom
Onderzoekend en Ontwerpend
leren in de basisschool
belangrijk is?
We maken samen de visie voor
onze school. Vinden we dit
belangrijk? Willen we dit? Wat
zijn de voor- en nadelen van
onderwijs in Wetenschap & en
Techniek, ICT en Onderzoekend en Ontwerpend leren? Willen we
dat de kinderen zelfstandig, coöperatief & handelingsgericht
leren? Sluit het aan bij de algehele onderwijsvisie van de school?
We gaan ook bekijken hoe we de techniektorens weer op
kunnen nemen in het lesprogramma van de klassen. Hoe willen
we de lesactiviteiten vormgeven in de klas? Hoeveel tijd kan/wil
men besteden? Welke organisatie heb je daarvoor nodig? Wat
zijn de mogelijkheden binnen het lesrooster. We krijgen adviezen
en tips! We hebben er zin in!!!

Maart
Vanaf 4 maart
Rapportgesprekken
15 maart
Landelijke staking
17 mei
Studiedag Digitaal rapport
voor het hele team (alle
leerlingen zijn vrij)

Leuke uitspraken van de leerlingen
Juf Astrid bracht post bij juf Helma. Juf Helma was zichtbaar
niet enthousiast over de envelop, waarop een leerling vroeg:
“Belastingen”?
******************
Juf Bea vraag aan een leerling: “Wat komt er na de 10?”
Een leerling antwoordt:”12…oh nee 11, die lijken op elkaar
met namen.”
******************
Er rennen 2 kinderen en één kind valt.
Zegt ’t andere kind: “Zij loopt te snel voor haar voeten.”
Ingekomen post

