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Afname Sociogrammen
Voor het observeren van de sociale veiligheid van de kinderen gebruiken wij het leerlingvolgsysteem
ZIEN. Dit leerlingvolgsysteem helpt de leerkracht bij het ondersteunen van zijn leerlingen en groep. Met
ZIEN zetten de leerkrachten van onze school het sociaal-emotioneel functioneren van groep 1 t/m 8
systematisch op de kaart. ZIEN gebruiken wij preventief om de sociale vaardigheden te oefenen in
combinatie met de methode Kinderen en hun Sociale Talenten. ZIEN geeft bijvoorbeeld informatie over
betrokkenheid, welbevinden, inlevingsvermogen en impulsbeheersing. Bij Kinderen en hun Sociale
Talenten gaat het om de sociaal- emotionele ontwikkeling en stimuleert een prettig schoolklimaat.
Vrijdag 6 oktober nemen we bij de kinderen in groep 5 t/m 8 de sociogrammen af. De kinderen vullen
persoonlijk lijsten in, waarbij ze aangeven welke kinderen pesten en welke kinderen gepest worden. Ook
wordt er gevraagd welke kinderen leuk zijn en welke niet. De sociogrammen maken deel uit van de
PRIMA-aanpak.
De PRIMA-aanpak is een schoolbrede interventie tegen pesten. PRIMA is ontwikkeld voor met name de
bovenbouw van basisscholen. Doel is om de sfeer binnen de school verder te verbeteren met een
gerichte aanpak. We voeren gedurende 2 jaar stapsgewijs de PRIMA-aanpak in op school-, groeps- en
individueel niveau. Het project wordt begeleid door PRIMA-coach Carla den Ouden en andere externe
deskundigen. Dinsdag 3 oktober geven de leerkrachten van groep 5 t/m 8 een pestles voor hun eigen
groep. In deze les wordt onder meer gesproken over het verschil tussen plagen en pesten. De kinderen
vullen de vrijdag daarop anoniem de lijsten in.
De resultaten worden zowel door de leerkracht als de PRIMA-coach geanalyseerd. Er worden conclusies
getrokken en zo nodig interventies gepleegd. Naar aanleiding van bovenstaande kunnen de leerkrachten
Kindgesprekken gaan voeren. Wanneer het nodig is, wordt het Kindgesprek meegenomen in het
oudergesprek van maandag 20 november of eerder als daar aanleiding toe is.
Het is goed om het thuis met uw kind te bespreken.
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Groep 6 bezoekt Theater De Stoep: Thema “Monsters”.
2
Start voorrondes Voorleeswedstrijd.
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PRIMA: Pestles.
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Dierendag.
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Landelijke staking basisonderwijs; school gesloten.
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Boekenmarkt; M. Kramersstraat.
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Afname sociogram: Groep 5 t/m 8.
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Voorlichtingsavond groep 8.
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Afsluiting Kinderboekenweek; voorleeswedstrijd.
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Studiemiddag; kinderen ‘s middags vrij.
13-20
Herfstvakantie.
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Groep 8 bezoekt My College.
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Week van Respect.
Studiemiddag; leerlingen ’s middags vrij.
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
Nationaal Schoolontbijt.

Kinderboekenweek thema “Gruwelijk Eng”
De Kinderboekenweek is een leesbevorderingsfeest waar jaarlijks 90% van de basisscholen aan meedoet.
De Kinderboekenweek wordt dit jaar bij ons op school gehouden van woensdag 27 september tot en met
donderdag 12 oktober. Het thema voor dit jaar is “Gruwelijk Eng”. Schooltv past tijdens de
Kinderboekenweek de programmering aan. Ter afsluiting vindt er donderdag 12 oktober een
voorleeswedstrijd plaats.
Boekenmarkt
Vrijdag 6 oktober wordt er een boekenmarkt op onze school gehouden. Boekhandel Veldboeket Lektuur
uit Numansdorp is aanwezig met een verzameling prentenboeken en leesboeken.
Onder schooltijd gaan de kinderen met de leerkracht de boeken bekijken.
Tijdens de lunchpauze en na schooltijd is er gelegenheid om met uw kind(eren) een boek kopen. De
kinderen van de groepen 7 en 8 kunnen eventueel ook onder schooltijd een boek kopen.
Zwerfboekenkast
Nancy Brons-Hofman, de moeder van Jelena en Jesse Brons, gaat voor ons nieuwe boeken regelen voor
de zwerfboekenkast. Zij heeft zich aangemeld als 'station' van de landelijke Kinderzwerfboekenstation.
Wij krijgen dan regelmatig nieuwe boeken, waardoor het aanbod steeds verandert. De boeken zijn voor
kinderen van alle leeftijden, van kleuters tot en met groep 8.
Alle boeken krijgen een sticker met 'neem mij mee' erop. Willen de kinderen van thuis boeken erbij
zetten, die ze al vaker gelezen hebben, dan kan dit ook en krijgen deze boeken echter ook een sticker.
Op 3 oktober komen er weer nieuwe boeken bij die de kinderen kunnen lezen.
Voorlichtingsavond groep 8
De ouders van de leerlingen uit groepen 8 krijgen dinsdag 10 oktober informatie over het voortgezet
onderwijs op de W. Bladergroenstraat . Sprekers van Osg. De Ring van Putten en Osg. My College zullen
informatie geven over hun school. Deze avond begint om 19.00 uur.
Landelijke staking in het basisonderwijs
Op donderdag 5 oktober zal er door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden
gestaakt. De vakbonden hebben daartoe op deze Dag van de Leraar, een staking uitgeroepen. De
organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap
aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor
eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Op onze school wordt ook gestaakt. De school is op donderdag 5 oktober dicht!
1 oktobertelling
1 Oktober is de datum waarop scholen aan het Ministerie van Onderwijs doorgeven hoeveel leerlingen zij
op school hebben. Vorig jaar op 1 oktober telde onze school 200 leerlingen. Dit jaar zijn dat er 188.
Uw vragen en reacties
Voor al uw vragen over onze school kunt u bellen om een afspraak te maken.
M. Kramersstraat 2
0181-630433
W. Bladergroenstraat 45
0181-643406
Voor reacties op deze informatie kunt u mailen naar a.struijk@prokind-scholengroep.nl

