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De nieuwe website en de groepspagina’s
Heeft u de nieuwe website en groepspagina van onze school al gezien?
Uiteraard leuk om een kijkje te nemen! www.parkiet.org
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Studiedag woensdag 7 november
Afgelopen woensdag waren de kinderen vrij, maar de leraren hard aan het werk.
Met de groepen 1/2 hebben we een vervolg gemaakt met spelend leren. Door meer
spelsituaties te creëren willen we een beroep doen op de fantasie, creativiteit en
het ontdekkend leren. Onder leiding van een Orthopedagoog en tevens IB-er op een
andere basisschool, hebben we gekeken hoe we nog meer uit ons spelonderwijs
kunnen halen.
Bij groep 4 t/m 8 begon de dag met een vervolg aan het werken met
Snappet. Hoe wij Snappet nog meer gepersonaliseerd kunnen inzetten en de
kinderen individueel kunnen bedienen. We kregen te horen dat we al zeer ver waren
met alles wat we met Snappet inzetten. Daar zijn we dan ook trots op!
Daarna is groep 3 t/m 8 verder gegaan met een orthopedagoog op het gebied van
meer- en hoogbegaafden. Alle kenmerken en aandachtspunten zijn weer eens
herhaald en staan weer goed op ons netvlies. Ons beleid wordt dit jaar goed
bekeken en daar waar nodig aangepast. Dit onderwerp zal bij ons in
teamvergaderingen verder terug komen.
Een mooie en leerzame dag!
Sint Maarten op 11 november
Op 11 november tussen 18.00 uur en 19.00 uur trekken de kinderen uit de wijk
weer langs de deuren. Ook bij ons op school is er een lekkere warme chocomelk te
halen. Zien wij u ook?
In de kleuterklassen hebben de kinderen een lampion gemaakt. Hier moet alleen
nog een lampionlampje aan worden toegevoegd.
Bericht van Juf Pauline
Juf Pauline en haar zoon Jules zijn hard aan het werk op Lesbos. Zij werken met
kinderen, maken schoon en delen ontbijtjes uit. De persoonlijke gesprekken die
tussendoor met de vluchtelingen worden gevoerd zijn mooi en aangrijpend. De
mensen vinden het heel fijn om hun verhalen te kunnen delen. En genieten van een
stukje persoonlijke aandacht.
Het is zo mooi om te zien hoe veel winterspullen er zijn ingeleverd vanuit onze
ouders en verzorgers van de school. Er zijn zelfs ouders die zelf inzamelingsacties
zijn gaan houden. Wij zorgen ervoor dat alle spullen dit weekend naar het juiste
punt worden gebracht en terecht komen op Lesbos. Daar zijn ze er heel blij mee!
Rapport mee en inschrijving rapportageavond start inschrijving 20.00 uur
Op vrijdag 16 november gaat voor groep 3 t/m 8 de inschrijving voor het
rapportgesprek van start. De inschrijving start om 20.00 uur.
In groep 8 zijn de gesprekken net geweest, mocht u n.a.v.
het rapport wel vragen hebben, dan kunt u uiteraard een afspraak maken voor een
gesprek. Ook kan de leerkracht u uitnodigen, indien zij dit wenselijk achten.

Heel veel bootjes en
reddingsvesten. Samen knutselen

Lootjes trekken:
Op 16 november worden er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor
Sinterklaas. Op die dag ontvangen de betreffende ouders ook een uitleg over de
bedoeling hiervan.

Sloop van de kerk:
Nu gaan we langzaam iets zien van van het slopen van de kerk. De kleuters vinden
het reuze interessant!
Groep 7 les beeldend voorlezen.
Hoe leuk is het om in het echt beeldend voor te lezen!
Groep 7 heeft hun les voorbereid en bij de kleuters gedaan.
Iedereen genoot ervan!

Belangrijke data:
7 november: studiedag team, kinderen vrij
16 november: rapporten mee
17 november: Intocht Sinterklaas
22 november: rapportageavond 10 minutengesprekken
27november: rapportageavond 10 minutengesprekken
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