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Geachte ouders/verzorgers,
Voor de herfstvakantie heeft u in de oudervertelgesprekken aan de
leerkracht kunnen vertellen wat belangrijk is voor uw kind, waar hij/zij blij
van wordt, wat hij/zij nodig heeft. In deze periode zullen alle kinderen een
gesprekje hebben met hun eigen leerkracht, een zogenaamd kindgesprek.
Want: kinderen beschikken over belangrijke informatie. Hoe jong ze ook
zijn, ze hebben gevoelens en meningen over zaken die hen (op school) bezig
houden. Kinderen kunnen ons vertellen wat zij als probleem zien, wat juist
goed gaat, welke verklaringen zij hebben en wat zij zelf goede oplossingen
vinden.
De ervaring leert dat gesprekken met kinderen –ook jonge kinderenwaardevolle informatie kunnen opleveren. Zo begrijpen de leerkrachten de
kinderen beter en krijgen zij zicht op wat de kinderen nodig hebben. De
kinderen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling, voelen zich
gekend en zijn gemotiveerder als er aan een oplossing gewerkt moet worden.
Zo hopen we met elkaar weer een stapje te maken om uw kind(eren) zo goed
mogelijk te laten ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Studiemiddag 10 november
Op donderdag 10 november hebben de leerkrachten van groep 1-8 weer een studiemiddag. Wij zullen ons dan
verder gaan verdiepen in het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem ‘Zien’. Tijdens de vorige studiemiddag
hebben we geleerd hoe je de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen goed kunt observeren. Deze keer
leren we wat we kunnen doen met deze observaties: op welke thema’s ga je je als leerkracht richten en welke
acties kun je dan nemen om bepaald gedrag –zowel van een individuele leerling als van een groep leerlingen- te
veranderen. Dat gedrag kunt u heel breed zien: het gaat bijvoorbeeld om hoe een kind contact zoekt met een
ander, hoe een kind in staat is zijn gedrag aan te passen aan veranderende omstandigheden (hoe flexibel is het
kind dan), in welke mate een kind in staat is zijn eigen mening te verwoorden en hieraan trouw te blijven, of een
kind het eigen gedrag kan sturen en of een kind zich kan inleven in een ander en andermans gevoelens.
Een breed spectrum dus, maar heel interessant. Alle leerlingen zijn deze middag vrij.
DVD afscheidsmusical
De dvd’s van de afscheidsmusical van de vorige groepen 8 is klaar. U kunt hem afhalen in de klas van meester
Jaco en juf Arda.
Dankdagcollecte
De collecte die gehouden is tijdens de dankdagdienst heeft € 230,- opgebracht. Dit is bestemd voor het
project van Edukans.

Muzieklessen groep 6a en 6b
Groep 6a en 6b zullen de komende 6 weken deelnemen aan een mooi cultureel project: zij krijgen elke maandag
45 minuten muziekles van meester Lex Gorter of juf Ine Blom. Tijdens deze lessen zullen de kinderen leren
spelen op cello’s, harpen, keyboards, slaginstrumenten, gitaren en violen. De groepen zullen onafhankelijk van
elkaar een muziekstuk instuderen wat ze aan het eind van het project met elkaar ten gehore zullen brengen.
Uiteraard zult u over een aantal weken een uitnodiging krijgen om het resultaat van deze lessen te komen
beluisteren!
Deuren
Wilt u a.u.b. de buitendeuren sluiten als u de school verlaat? Zeker nu het weer kouder gaat worden, scheelt
dat een hoop warmte.
Schoolfruit
Morgen zal het eerste schoolfruit en/of de –groente worden geleverd. A.s. woensdag beginnen we op onze
fruitdag met waspeen, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen een appel en een peer. Soms geven kinderen
aan dat ze iets niet lusten. Wij proberen hier positief mee om te gaan. We geven aan dat wij het lekker vinden
en we stimuleren de kinderen eens een stukje te proberen. Het is tenslotte het idee dat kinderen enthousiast
worden over fruit en groente als tussendoortje, niet dat ze er een hekel aan krijgen.
Na deze startweek zullen we elke week op de nieuwsbrief schrijven welk fruit/welke groente de kinderen die
week gratis aangeboden krijgen.
Verslag bezoek Rijksmuseum groep 7a en 7b
Hallo!
Wij zijn naar het Rijksmuseum geweest. We hebben twee uur in de
bus gezeten en het was heel grappig. We hebben allemaal liedjes
gezongen. Toen we daar aan kwamen moest iedereen eerst naar de
wc, dus het was dringen bij de wc. Toen werden we in vier groepjes
verdeeld. Bij ieder groepje kwam een gids en met die gids gingen
we door het Rijksmuseum. We gingen als eerste naar de
Nachtwacht. Die was zo groot dat ze een speciaal luik hebben dat
als er brand was dat luik naar de kelder leidt, waar de bussen
stonden. Dat legde de gids allemaal uit. En daarna gingen we naar
Michiel de Ruiters schilderij. En daar stond
ook in het klein zijn boot met 72 kanonnen. En je zag de achterkant van een Engelse Koning en Michiel de Ruiter
heeft van die boot een café gemaakt. Je mocht alleen dat café in als je grappen maakte over de Engelsen. Toen
gingen we naar het schilderij van vader Andries Bicker en zoon Gerard Bicker. Ze waren alle twee best breed
en Andries Bicker was vroeger burgemeester van Amsterdam.
In de hal waar je ook binnen kwam, kon je ook nog naar het winkeltje dat daar zat. Daar heeft bijna iedereen
wat gekocht. Zoals een pen, een beker of een zakje snoep. Toen gingen we met zijn allen weer naar de bus en
reden we weer naar huis. En natuurlijk was het weer zo gezellig in de bus en toen we weer bij school waren,
zongen we met zijn allen: “Herman bedankt Herman bedankt, Herman, Herman, Herman bedankt” en toen
mochten we naar huis. Verslag gemaakt door Roy en Joran.
Geslaagde Kick-off!
Via deze weg willen wij, sportconsulenten, iedereen bedanken voor het enthousiasme en de reacties na de Kickoff week. In deze week hebben wij ons voorgesteld op alle scholen van de gemeente Giessenlanden. Ruim 1300
leerlingen hebben zich tijdens deze kick-off uitgeleefd op de stormbaan. De recordbaan en parachute zorgden
voor een goede samenwerking tussen de leerlingen. Er werd kennis gemaakt met de vernieuwende spellen
knotshockey, kan jam en dynamic tennis. Daarnaast werden er diverse circusacts opgevoerd.

Inmiddels wordt de website steeds meer gevuld met informatie en mooie foto’s van de verschillende kick-off
dagen, dus neemt u snel een kijkje op www.gigagiessenlanden.nl.
Volg ons ook op Facebook, @GiGaGiessenlanden en Twitter, GiGa_Glanden voor ontwikkelingen en activiteiten.
Sportieve groet, Lotte Blok, Jurre Kraaijeveld en Ike Slob
Zending
We zijn nu een paar weken aan het sparen voor het project van Edukans, waarvoor Wim Oosterom naar
Oeganda is geweest. Weer teruggekeerd laten we Wim aan het woord:
Kort verslag reis naar Oeganda.
Van 15 tot en met 30 oktober was ik met Edukans op reis naar Oeganda om daar te helpen het onderwijs verder
te ontwikkelen. Ik mag terug kijken op een prachtige ervaring, op hartverwarmende ontmoetingen met docenten
en studenten én ik ben dankbaar dat ik een kleine bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van de
docenten in Oeganda.
Een les in Oeganda komt erop neer dat een docent één
tot anderhalf uur informatie over de studenten uitstort.
En dat bij een buitentemperatuur van zo’n 30 a 35
graden. Het lokaal heeft een metalen dak dus de
temperatuur in het lokaal loopt al gauw op richting de 40
graden. Probeer dan maar eens de informatie tot je te
nemen, laat staan wakker te blijven. We hebben
workshops verzorgd over een excellente les met veel
actieve werkvormen: niet langer praten dan 10 minuten
achter elkaar, tenminste drie werkvormen in je les
toepassen waarvan minimaal één zeer actief, alleen
nieuwe informatie overbrengen en in elke les zorgen dat
je weet hoe je er later mee geld kunt verdienen waren de
ontwikkelpunten voor de Oegandese collega’s. Maar ook
met klassenmanagement aan de slag gaan was geen overbodige luxe. We zagen de lessen in enkele dagen
veranderen, de docenten waren positief dat de studenten zelf aan de slag waren, de studenten waren positief
omdat het zoveel makkelijker werd om de aangeleverde lesstof te onthouden. Naast een aantal workshops heb
ik ook zelf een les verzorgd over ondernemerschap. Zo leuk om te doen.
Naast de begeleiding van de docenten was er een ploegje Nederlandse schoolleiders actief om te zorgen dat
het management van de betrokken scholen mee ging in de ontwikkelingen waar wij mee bezig waren. Dit om
ervoor te zorgen dat het ook, nu wij weer in Nederland zijn, door gezet wordt. Daarnaast blijft onze
partnerorganisatie in Oeganda de betrokken scholen monitoren opdat de veranderingen niet zullen stranden.
Tot zover een kort verslag. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor het zendingsgeld dat voor dit project
gespaard wordt, zodat de scholen en docenten in Oeganda gesteund blijven in de verbetering van hun onderwijs.
Hartelijke groet, Wim van Oosterom
Dorpskamer
Donderdag 10 november is er voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer schaakles van 18.45-19.45 uur.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 89,13
Leefstijlthema groep 1-8
Praten en luisteren

Thema kleuters:
Thema groep 1: Waar woon ik?
groep 2: Waar woon ik?
Repetitie
Groep 6: Geschiedenis
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Marja Verhoef
Vrijdag: Juf Lisette Boon

Deze week leren we:
Liedboek 456
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

