Beste ouders van bouw 5/6,
Wat vliegt de tijd. Daarom houden wij het deze week in de inleiding kort. Leest u
de brief goed door? Er staan wat belangrijke nieuwtjes in. Fijn weekend alvast!
Afgelopen week
Soms vertellen foto’s meer dan verhalen.

Sinterklaas lootjes
Vandaag hebben we lootjes getrokken voor de sinterklaasdag op 4 december.
De kinderen maken een gedicht van 12 regels, een surprise en kopen een
cadeau met als richtbedrag €7,50. Op het lootje, dat de kinderen (waarschijnlijk)
in hun tas hebben, kunt u meelezen wat de interesses zijn van het kind
waarvoor uw kind de surprise maakt. In de groep tekenen de kinderen af of ze al
begonnen zijn of niet. Zo houden we er samen toezicht op. Het is leuk als de

surprise zoveel mogelijk, al dan niet helemaal, gemaakt wordt door de kinderen
zelf.
Indien uw kind nog gelooft in de heilige Sint, dan horen we dit graag. Dan
kunnen we daar rekening mee houden in de groep.
Kennismakingsgesprekken “oude Wafeltjes"
De “nieuwe ouders" ontvangen van de groepsleerkrachten een mail met daarin
een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We ontvangen graag een
bevestiging op deze mails, zodat wij de planning goed kunnen blijven bewaken.
We kijken ernaar uit kennis met jullie te maken. Wij maken in de groepen ook
kennis met uw kind – in een 1 op 1 gesprek. Het onlinegesprek, met u, is dus
alleen voor u en de groepsleerkrachten bedoeld.
Woensdag thuisonderwijs
We hebben ervoor gekozen de nieuwe ouders te spreken via Google Meet. Zo
kunnen we beter kennismaken met hen en nog beter de begeleiding van de
“oude Wafeltjes" overnemen. Dit kost tijd en daarvoor hebben wij onder andere
aankomende woensdag nodig. Daarnaast geeft de woensdag ons lucht om ook
een goed onderwijsprogramma te kunnen blijven garanderen.
Huiswerk
De kinderen maken in de huiswerkopgaves de taken die ze normaliter in een
blokperiode zelfstandig maken. Ze sluiten naadloos aan bij de doelen die
centraal staan. In de tijd dat de kinderen op school zijn, zetten we dus extra in
op leermomenten waarbij directe feedback noodzakelijk is om te groeien.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan de 3 andere kernwaarden van ons
onderwijs; gesprek, spel en viering.
Nieuwe kringroosters
Wij streven ernaar u in de weekbrief van volgende week te informeren over de
nieuwe kringroosters.
AVG-toestemmingsbrieven
We horen steeds meer de wens om beeldmateriaal vanuit de groepen te
ontvangen. Wij willen aan deze wens tegemoet komen. Uw kind heeft een
toestemmingsbrief hiervoor meer naar huis gekregen. Zodra we
geïnventariseerd hebben of iedereen uit een stamgroep op de foto mag, kunnen
wij foto’s via de groepsouders in de stamgroep app laten delen. Mocht uw kind
geen brief meer hebben, kan hij/zij een nieuwe bij de leerkracht vragen. We
hopen dat iedereen toestemming geeft, zodat wij meer kunnen delen met jullie.
Geschiedeniscursus De Gouden (?) eeuw
Komende periode, tot aan de kerst, zullen wij ons verdiepen in de Gouden (?)
eeuw. Het vraagteken komt vanuit de gedachte; “Was de Gouden eeuw voor
iedereen even “goud"?". Daarnaast vieren we sinterklaas en kerst. Over de
precieze invulling van de kerstviering en de cursus kunt u de weekbrieven van
komende weken in de gaten houden.
Buiten staan

Aankomende week staan wij nog in de ochtend buiten. Daarna zullen wij enkel in
de middag met de kinderen mee naar buiten lopen. Fijn om met elkaar in
gesprek te zijn en blijven.
Wij wensen jullie nogmaals een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

