Ouderinfo september 2018
Studiedag
Afgelopen maandag hadden wij onze studiedag.
Voor de groepen 1/2 was het onderwerp spelonderwijs. Met elkaar gaan we dit
schooljaar werken aan het uitdiepen van spel. Zo willen we zorgen voor een mooie
combinatie tussen aanbod vanuit de leerkracht en vrij spel. Hierdoor willen we
inspelen op de creativiteit van kinderen, het vinden van eigen oplossingen, aandacht
voor fantasie en empathie.
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In de groepen 4 t/m 8 zijn we bezig geweest met Snappet.
Onze Snappet Coach begeleidt ons om zo goed mogelijk alles uit Snappet te kunnen
halen, waardoor we kinderen optimaal kunnen begeleiden en uitdagen. Dit zal vaker
op studiedagen terugkomen.
Met elkaar hebben we ons verdiept in de nieuwe website. Na de herfstvakantie zal
deze online gaan. Wij hebben geleerd hoe we de nieuwe informatie erop kunnen
zetten. De site krijgt al steeds meer vorm en inhoud!
Vanaf dit jaar gaan we werken in de groepen 3 t/m 8 met SCOL.
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor
sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Wij weten nu hoe we dit op
een goede manier moeten gebruiken.
In de middag zijn we bezig gegaan met Spellingsonderwijs. Ook in de media komt
naar voren dat Nederlanders over het geheel genomen minder goed scoren op
spelling. Onze spellingsresultaten zijn op voldoende niveau, maar niet zo goed als
bijvoorbeeld onze rekenresultaten. De gehele middag hebben we aandacht besteed
aan de nieuwste theorieën over goed spellingsonderwijs en hebben we afspraken
met elkaar gemaakt over de manier waarop we spelling aandacht geven in de klas.
Al met al een leerzame dag waarop we veel van en met elkaar geleerd hebben.
Informatieavond groep 1/2 en groep 3
Woensdagavond 26 september om 19.15 is de inloop en om 19.30 uur start
de informatieavond voor de groepen 1/2 en de groepen 3. Tijdens deze avond
hoort u meer over de manier van werken in de betreffende klassen.
Wij hopen u allen te zien deze avond.
Vriendendienst voor vluchteling:
Juf Pauline gaat in november een week naar Lesbos. Daar gaat zij samen met haar
zoon Jules vrijwilligerswerk doen in kamp Kara Tepe. Daar zitten heel veel
kinderen die gevlucht zijn uit Syrië en Afghanistan. Behalve gezellig met ze spelen
gaan ze ook elke dag eten uitdelen. Dat eten moet gekocht worden en daar zijn
Juf Pauline en haar zoon hard voor aan het werk. Wij als school vinden het een
mooi doel en willen graag helpen om hier geld voor in te zamelen.
Hoe we dat willen gaan doen laten we binnenkort aan u weten.
Uiteraard is er in de week dat juf Pauline weg is gezorgd voor goede vervanging in
groep 7S en groep 8.

Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober:

‘Vriendschap’ is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek en ‘Kom erbij!’
is het motto. In de soundtrack van de Kinderboekenweek zingt Kinderen voor
Kinderen:
Ja kom erbij, kom erbij, kom erbij
Voor hem en haar
Voor jou en mij
We sluiten niemand buiten
Dus sluit je bij ons aan
Want niemand niemand niemand
Hoeft alleen te blijven staan

De Parkiet sluit zich van harte aan bij dit motto aan en gaat in de Kinderboekenweek die b
proberen de vriendschappen op De Parkiet nog hechter te laten worden.
Een greep uit onze “kinderboekenweekactiviteiten”:
Woensdag 3 oktober vanaf 12.15 uur is er in de gymzaal de traditionele
boekenmarkt. Van woensdag 3 t/m vrijdagochtend 5 oktober kunnen bij de
boekenkraam in de hal door Paagman geleverde kinderboeken worden gekocht.
Wie aan de kraam voor minstens € 10,- euro aan boeken koopt krijgt het
boekenweekgeschenk cadeau. Vrijdag 5 oktober krijgen de kleutergroepen en
groep 3 Marije Tolman op bezoek. Zij heeft enige jaren terug de Gouden Penseel
gewonnen voor het betoverend mooie prentenboek “De Boomhut”, dat zij samen
met haar vader maakte. In museum Meermanno is tot 28 oktober een
tentoonstelling van haar werk te zien. De groepen 6, 7 en 8 gaan vrijdag 5 oktober
griezelen met schrijver Tjerk Noordraven, bekend van de “Engste serie ooit”. Wie
is er dapper genoeg om een boek van Tjerk Noordraven te lezen?
Maandagochtend 8 oktober zijn de groepen 4 en 5 uitgenodigd om in de bibliotheek
Bomenbuurt Anke Kranendonk te ontmoeten. Sportacademie, Pedagogische
academie het duurde even voor Anke Kranendonk haar roeping vond, maar
inmiddels is ze al twintig jaar succesvol schrijver van de meest uiteenlopende
jeugdboeken.
Dus vrienden, kom erbij! Het wordt een leuke week!
Stroomloos op woensdag 26 september
Wij zijn door Stedin geïnformeerd dat op woensdag 26 november dit deel van de
wijk zonder stroom kan komen te zitten tussen 8.30 en 12.30 uur. Het kan zijn dat
dit een deel van de dag betreft, het kan ook zijn dat het de gehele ochtend is. Wij
zullen de lessen hierop aanpassen en zorgen voor een goede invulling van de dag.
Het kan dus zijn dat we als school niet te bereiken zijn. Uiteraard werkt onze nieuwe
brandmeldinstallatie wel. Weet dat wij in geval van nood u wel kunnen bellen met
onze mobiel. Het is dan wel van belang dat we uw papieren
bereikbaarheidsformulier in de klas hebben.
Luizencontrole
Luizen zijn vervelende en hardnekkige beestjes. Met elkaar willen we zoveel
mogelijk zorgen dat er geen luizen uitbraak komt. Als kinderen luizen hebben
is dit vervelend voor het kind zelf en de ouders. We vertellen kinderen ook dat
wanneer je luizen hebt dit niet raar is en veel mensen dit wel eens hebben gehad.
Wanneer er bij uw kind levende luizen zijn geconstateerd zullen wij u bellen om te
vragen of u uw kind wilt ophalen en behandelen. Hierdoor voorkomen we het best
dat andere kinderen ook luizen krijgen. Wanneer kinderen neten hebben, zullen
ouders op de hoogte gebracht worden. Deze kinderen hoeven niet opgehaald te
worden, maar wel dezelfde dag nog behandeld.
Wij realiseren ons dat een leerling ophalen vervelend is, maar veel kinderen met
luizen in een klas is ook een vervelende situatie.
Terug op school na de overblijf
We merken dat steeds meer kinderen al vroeg terugkomen na de overblijf. Weet dat
alle kinderen die thuis hebben gegeten om 12.55 uur weer welkom zijn op het
schoolplein!
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Informatieavond over de sloop van de kerk
Er zijn hekken geplaatst rond de kerk en de sloop gaat nu toch echt van start.
Op 27 september is er een informatieavond voor alle bewoners die hier mee te
maken krijgen. Ook wij hebben een uitnodiging gekregen en zullen de school
vertegenwoordigen. We hebben al te horen gekregen dat al het bouwverkeer via
de Sportlaan zal gaan. Wanneer wij overige informatie hebben, brengen wij u
uiteraard op de hoogte.

Ouderbijdragen/ Overblijf
Aan het begin van het schooljaar heeft u een brief gekregen over de betaling van
de ouderbijdrage en de overblijf. Hierbij een herinnering, voor degenen die dit nog
niet betaald hebben.
Bent u in het bezit van een Ooievaarspas? Wilt u dan langskomen op school?
Bereikbaarheidsformulier:
Kloppen de gegevens van u nog steeds op Mijn Schoolinfo?
Het is belangrijk dat wij de juiste gegevens van u hebben om u goed te kunnen
bereiken. Ook heeft nog niet iedereen het bereikbaarheidsformulier ingevuld.
Bent u het formulier kwijt? Hij is meegestuurd bij de vorige ouderinfo, maar ook op
te halen bij Juf Martine.
Belangrijke data:
26 september: informatieavond groep 1/2 en 3.
3 oktober: start Kinderboekenweek
11 oktober: inloopochtend
12 oktober: open podium ( voor de groepen 5 t/m 8)
19 oktober: open podium ( voor de groepen 1 t/m 4)
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