Giraffenpraat
November 2017
Boeiend onderwijs
Boeiend onderwijs vraagt een veilige omgeving en een sterk pedagogisch klimaat. Het gaat om
samenwerken in gelijkwaardigheid en wederzijdse positieve afhankelijkheid. De kinderen worden
gestimuleerd om actief te zijn, initiatief te nemen, maar ook om te reflecteren. Het onderwijs moet
aansluiten bij de leefwereld van onze kinderen. Dat lokt nieuwsgierigheid en betrokkenheid uit.
Op de studiemiddag van 7 november gaan wij Boeiend onderwijs een aftrap geven. We gaan Teach Like a
Champion 2.0 door ontwikkelen. Leraren leren technieken aan die helder zijn en aanspreekbaar. Teach
Like a Champion 2.0 geeft antwoord op de vragen als “hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen”, “hoe houd
je je leerlingen bij de les”, “hoe bouw je aan een goede klascultuur”.
Het proces wordt begeleid door Carla van Doornen, expertise op het gebied van Teach Like a Champion
en Marald Mens, expertise op het gebied van het brein.
Welkom Davis
Juffrouw Carrie is eind september bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Davis.
Wij wensen juf Carrie en haar gezin veel geluk. Ze komt hem gauw op school laten zien.
November 2017
6-12
Week van Respect.
7
Studiemiddag; leerlingen ’s middags vrij.
9
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
10
Nationaal Schoolontbijt.
20
Voorlopige schooladviesgesprekken groep 8.
23
Schoen meenemen groep 1 t/m 4.
24
Pietengym groep 1-2.
24
Groep 3 krijgt bezoek van Centrum voor de Kunsten in de klas.
30
Schoenzetten groep 1 t/m 4; 18.00-18.45 uur, locatie Kramersstraat.
December 2017
4
Inleveren kunstwerk, Stichting Prokind scholengroep.
5
Sinterklaasfeest; kinderen ’s middags vrij.

Voortgezet onderwijs
Op woensdag 15 november is er voor kinderen en ouders van groep 8 een grote scholenmarkt voor de
scholen van het voortgezet onderwijs in de Olympiahal. Er zijn informatiefolders, waarmee de kinderen
de scholen makkelijker kunnen beoordelen.
Op alle basisscholen in Nederland wordt er dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018 een Eindtoets
basisonderwijs afgenomen. Onder meer voor de schooladvisering maakten de leerlingen wederom het
Drempelonderzoek.
Surprises
Op donderdag 9 november trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes voor de Sintviering in hun
groep. De kinderen uit deze groepen krijgen geld van de oudervereniging om een cadeautje te kopen. Let
op: Voor de overige groepen neemt de Sint een cadeautje mee.

Pietengym
Er is pietengym in de speelzaal op vrijdagochtend 24 november voor de groepen 1 t/m 3.
Groep 4 t/m 6 krijgt deze middag aerobic les o.l.v. danspieten.
Schoen zetten
De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen op school een uitnodiging om op donderdag 30 november hun
schoen te komen zetten. Er worden Sinterklaasliedjes gezongen en er wordt een verhaal voorgelezen.
Jubileumcadeau 10 jaar Prokind-scholengroep
Stichting Prokind scholengroep bestaat 10 jaar. Zij willen graag een blijvende herinnering voor alle
scholen creëren. De jubileumwerkgroep heeft hier haar gedachten over laten gaan en zijn tot een ludiek
idee gekomen. Elke school maakt een ‘kunstwerk’ met het thema: Verleden - Heden - Toekomst. De
vorm/uiting van het ‘kunstwerk’ mag iedereen zelf bedenken. Dit kan een schilderij zijn, maar ook een
sculptuur, beeldhouwwerk of andere kunstvorm. Met het team van leerkrachten en leerlingen buigt elke
school zich over het kunstwerk. Het wordt uiteindelijk een kunstwerk van de school. De kunstwerken
zullen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Prokind scholengroep worden tentoongesteld. Ook zal door een
onafhankelijke jury drie winnaars bekend worden gemaakt, maar uiteindelijk is iedereen winnaar! Want
het doel van dit jubileumcadeau is samenwerken, verbinden en het spelelement stimuleren.
Op de Annie M.G. Schmidt maken verscheidene kinderen een schilderij met als thema Verleden – Heden
– Toekomst.
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

