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Geachte ouders / verzorgers
Kindbetrokkenheid 2.0
Afgelopen vrijdag kwamen 2 jongens uit groep 8 met een briefje naar boven. Of ik dat even
wilde lezen! In dat briefje hadden ze geschreven dat ze het jammer vonden dat we nieuwe
krukken in het crealokaal hadden gekregen, terwijl de tafels helemaal vies waren van de
activiteiten van vele jaren en met name heel veel verfresten. Ze gaven me de suggestie mee
om de bladen om te draaien. Samen zijn we gaan kijken en ze zijn gelijk aan de slag
gegaan. Stangen van de bladen schroeven, spijkers verwijderen die er dwars door geslagen
waren en het oppervlak helemaal controleren. Geweldig wat een enthousiasme.
En maandag zou er wel een schuurmachine mee komen voor de randjes!
Waarom dit verhaal: omdat het duidelijk maakt dat kinderen geweldige ideeën kunnen
hebben, maar ook eigenaarschap: het is hun project en ze zijn er trots op om dat goed af te
sluiten. De laatste onderwijskundige inzichten wijzen ook in die richting: kinderen motiveren
voor hun onderwijs door ze verantwoordelijk te maken.
Pesten
Vorige week schreef ik over pesten. Er is toen een appel gedaan op u als ouders. Heeft u de
tijd genomen om met uw kind er over te spreken? Weet u wat ze uitvoeren op sociale
media? We vragen u dit nogmaals omdat we geen enkele reactie hebben gehad van u als
ouders. We weten niet of we nu de conclusie moeten trekken dat het extreem goed gaat met
pesten in Giessenburg of dat er van dat gesprekje met uw kinderen niets is gekomen. Omdat
we het welbevinden ontzettend belangrijk vinden van uw kind dus nogmaals de vraag.
Kom je bij ons op school?!
Dit is de kop van de flyer die in Schelluinen en Giessenburg is
verspreid. U als ouders kent onze school van binnenuit en we
hopen dat u goede ervaringen hebt, zodat u ook naar uw directe
omgeving onze ambassadeurs bent. Dus als u mensen kent die
jonge kinderen hebben en nog voor de schoolkeuze staan:
Maakt u dan reclame voor ons en wijst u ze s.v.p. op deze
mogelijkheid om onze school te bezoeken en kennis te maken.
Dat kan voor zowel ’s morgens als ’s avonds. Bent u zelf ouder
met een kind dat nog niet naar school gaat: kijkt u dan even of u
zelf uw kind al hebt ingeschreven. We zouden dat erg op prijs
stellen i.v.m. de prognoses en formatie. Bedankt vast!
SchoolWise voor groep 4-8
Op vrijdag 10 februari komt Liesbeth van Deursen van ‘Bibliotheek AanZet’ in de groepen 4-8
uitleg geven over het computerprogramma van de bibliotheken: ‘SchoolWise’. Met
‘SchoolWise’ ontdekken kinderen zelf leuke boeken, maar ook betrouwbare, relevante
informatie op het internet, voor spreekbeurten, werkstukken of projecten. Ze kunnen
rondsnuffelen per genre of thema en het zoekresultaat filteren op niveau, leeftijd of
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materiaalsoort. Ook kunnen ze bijhouden wat ze hebben gelezen en wat ze daarvan vonden.
Hiervoor ontvangen ze kleine beloningen in een virtuele prijzenkast.
Schoonmaak
Na een periode van griep en verkoudheid is
het altijd fijn als alles weer eens goed wordt
schoongemaakt. Ook op school is dat het
geval: Daarom organiseren we op
dinsdagavond 21 februari een
schoonmaakavond.
Deze avond willen we vooral de tafels en
stoelen eens goed met een dettol sopje
onderhanden nemen.
Mogen we op uw hulp rekenen? De
schooldeuren zijn vanaf 18.30 uur open.
Wilt u zelf een emmer en doekje
meenemen.
B.V.D. De schoonmaaksters Sjanie,
Barbera en Petra.
Rapportbespreking
Eind van deze week krijgt u de indeling van de contactavond.
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een mandarijn, donderdag een sinaasappel
en vrijdag een appel.
Leefstijlthema groep1-8
Ik vertrouw op mij.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 76,-.
Leefstijlthema groep 1-8
Ik vertrouw op mij.
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Wat een weer is het weer’
groep 2: ‘Wat een weer is het weer’
Repetitie
Groep 6: Biologie

Deze week leren we:
Psalm 65: 1b
Huiswerk
Groep 4: Opzeggen tafel van 4
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met
het computerprogramma Bloon

