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In groep

naam

adres

verjaardag

Haasgroep (1)

Nina Garcia Hekman

Jhr. Van Nahuysstraat 46

4 december

Haasgroep (1)

Isis Kleinheerenbrink

Sandbergstraat 3

19 januari

Haasgroep (1)

Tess Pasman

Jan Sluytersstraat 15

19 januari

Haasgroep (1)

Mateo Willemsen

Reggehof 4

23 januari

Haasgroep (1)

Bouke van de Zwaag

Balkerweg 20F

30 januari

Groep 3

Vlinder Sloots

Stationsweg 8

14 september

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
De beste wensen voor 2017!
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij als
team van de Sint Bernardusschool alle kinderen,
ouders en verzorgers een voorspoedig & gezond
2017 toewensen!
Expliciete Directe Instructie
Vorig schooljaar hebben alle leerkrachten samen met een beeldcoach gewerkt aan het versterken van de leerkrachtvaardigheden. Dit schooljaar
gaan we tijdens de teamvergaderingen en studiedagen dieper in op de instructievaardigheden. Dit doen we o.a. aan de hand van het boek:
‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI) van Marcel Schmeier. Het EDImodel gaat ervan uit dat de opbrengsten en de kwaliteit op school nauw
samenhangen met de kwaliteit van de instructie van de lesstof. Het model geeft de leerkracht praktische handvatten om alle leerlingen actief te
laten deelnemen aan de les. Momenteel onderzoeken we met het team
welke sterke elementen uit het EDI-model goed passen bij onze manier
van lesgeven. Om een indruk te geven van het EDI-model zetten we alvast
enkele ‘parels’ op een rijtje!
- het beurtenbakje: onvoorspelbare beurtverdeling. Je hoeft geen vinger
op te steken, iedereen kan een beurt krijgen. Actieve betrokkenheid!
- wisbordjes: kinderen kunnen hierop werken en de leerkracht kan controleren of het kind de stof heeft begrepen.
- we werken met duidelijke doelen voor elke les. Kinderen weten wat ze
gaan leren en kunnen dit zelf benoemen.
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Belangrijke data
start toetsperiode 1:
16 januari 2017
Schoonmaakavonden:
Maandag 16 &
Dinsdag 17 januari
Openlesdag Vechtdal
college: do. 26 januari
Speelgoedochtend 1&2:
Vrijdag 27 januari
Inloopochtend:
Vrijdag 3 februari
Rapportavonden gr. 3-8:
donderdag 9 febr. en
dinsdag 14 februari

Open dagen voortgezet onderwijs

Workshop Crescendo.

De leerlingen van groep
8 bezoeken op donderdag 26 januari a.s. de
open lesdag van het
Vechtdalcollege in Ommen. Over verdere open dagen in het
voortgezet onderwijs hebben de kinderen
van groep 8 al informatie meegekregen.
Als er nog vragen zijn, dan kunnen die altijd aan meester Frank gesteld worden.

Groep 5 en groep 6 zullen binnenkort deelnemen aan een workshop van Crescendo
(17 en 24 januari a.s.). Deze ochtend maken
de groepen kennis met verschillende
instrumenten en mogen zij deze ook zelf
uitproberen. Vervolgens mogen de
kinderen thuis een instrument maken. Op
maandag 6 februari zijn alle kinderen met
instrument uitgenodigd om de instrumenten met het jeugdorkest uit te proberen
tussen 18.30 en 19.15 uur. Wat is er leuker
dan mee te spelen in een echt jeugdorkest!
We wensen de kinderen veel plezier!
Cito toetsen
In de komende weken zullen er weer citotoetsen worden
afgenomen in de groepen 1 t/m 8. U hoeft
hiervoor niks speciaals te doen, wel is het
fijn wanneer uw kind uitgerust op school
komt.

De Nederlandse Kinderjury
De Nederlandse kinderjury kiest elk jaar
het beste kinderboek van het jaar. De jury
bestaat uit alle kinderen tussen de 6 en 12
jaar. Daarmee is de Nederlandse Kinderjury de grootse publieksprijs van Nederland. De groepen 7 en 8 doen ook dit jaar
weer mee aan dit prachtige initiatief. We
wensen hen veel leesplezier!
Rapportavonden.

Op donderdag 9 februari en dinsdag 14 februari a.s. zullen
de rapportgesprekken plaatsvinden voor de groepen 3 t/m
8. We hebben het rapport een nieuwe uitstraling gegeven.
Vanaf dit schooljaar ontvangt elk kind vanaf groep 3 het
rapport in een map die de gehele basisschoolperiode meegaat. Het rapport zal o.a. bestaan uit een uitdraai van ons
digitale leerlingvolgsysteem met feedback van de leerkracht. We streven naar een persoonlijk document waarin
ook ruimte is voor de inbreng van het kind. Binnenkort
ontvangt u meer informatie.
Voorstelling Woeste Willem
Maandag 23 januari a.s. gaan de groepen 3 en 4 naar de
voorstelling Woeste Willem. Woeste Willem gaat over piraten, vrijheid en vriendschap door Muziektheater Kom van
het Dak af. Deze
voorstelling wordt ons
aangeboden door
Stichting
Kunstzinnige Vorming
Ommen.

Schoolwas
Wo. 11 jan

Ria Jansman

Vr. 13 jan.

Elly Berkel

Wo. 18 jan. Anita Haverkort
Vr. 20 jan.

Mirjam Veenstra

Wo. 25 jan

Alice v/d Nieuwboer

Vr. 27 jan.

Martine v/d Linde

Wo. 1 febr. Ilse de Bakker
Vr. 3 febr.

Fam. Ester

Wo. 8
febr.

Iris Frijlink

Vr. 10
febr. .

Bianca Grootenhuis

