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Agenda 2020-2021
4 december
18 december
21 december t/m 1
januari
4 januari
Week van 9 november

Sinterklaasfeest op De Toekan – meer info volgt
Kerstfeest op De Toekan – meer info volgt
Kerstvakantie
Weer naar school!
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

EU Schoolfruit

Alweer het derde jaar op rij doen we mee met het EU Schoolfruitproject! Deze week zal het
project starten en ontvangen we iedere week weer drie verschillende soorten groenten of
fruit.
Het fruit wordt op de dinsdag geleverd. Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we het
fruit met de kinderen in de ochtendpauze. Op die dagen gaan we er dus van uit dat er voor
alle kinderen wel wat lekkers tussen zit, zodat alle kinderen in de ochtendpauze kunnen
genieten van een stuk fruit.
We begrijpen dat voor sommige kinderen een stuk fruit, denk aan een mandarijn of kiwi,
niet voldoende is om de ochtend door te komen. Om die reden willen we u als ouder vragen
of een beetje extra fruit of een extra boterham of cracker mee te geven. Kinderen die dan
nog echt trek hebben na het fruit eten, kunnen hun pauzehap dan aanvullen met nog een
stukje fruit of boterham/cracker.
U kunt zich via https://www.euschoolfruit.nl
aanmelden voor een nieuwsbrief. U weet dan
iedere week wat uw kind kan verwachten en
of het nodig is de pauzehap aan te vullen.
Onze fruitleverancier is Vitamine & Zo.
We hopen dat bovenstaande voldoende helder is. Mochten er toch nog
vragen/onduidelijkheden zijn, we horen ze graag!

Directiepraat
Vanavond was alweer de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal. Dit betekent dat het niet lang
meer duurt voordat de beste man in Nederland is. Voor de kinderen een leuke, maar vaak ook
spannende periode. Onze Sinterklaascommissie, bestaande uit enkele leden van de Oudervereniging
en enkele collega’s van het team, zijn alweer druk met de voorbereidingen. Ook dit jaar maken we er
samen met de kinderen weer een geweldig feest van op school. Binnenkort meer uitgebreide
informatie over de wijze waarop we het Sinterklaasfeest zullen organiseren binnen de school.

Teammededelingen – Onze VVE tutor is sinds vorige week afwezig
i.v.m. ziekte. We hopen dat ze snel weer opknapt. Beterschap Carla,
we denken aan je!

Afgelopen woensdag hadden we een HGW overleg met het
team. HGW staat voor ‘handelingsgericht werken’.
Handelingsgericht werken staat voor een systematische wijze
van werken waarbij binnen de groep zoveel als mogelijk
rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van de
kinderen. Handelingsgericht werken gaat eenvoudig uitgelegd
uit van vier stappen, namelijk:
1. waarnemen
2. begrijpen
3. plannen
4. realiseren

Vier maal in een jaar organiseren de IB-ers (IB staat voor intern begeleider. Binnen onze school is
Nynke Veenstra de IB- er voor de groepen 1 t/m 4 en Susanna Zuidema de IB-er voor de groepen 5
t/m 8) zo’n overleg voor het gehele team. Tijdens het overleg vorige week hebben we o.a. met elkaar
gesproken over de volgende twee onderwerpen:

1. KiVa monitor – De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 hebben voor de herfstvakantie de KiVa
monitor ingevuld. In de KiVa monitor hebben de kinderen een digitale vragenlijst
beantwoord. De vragen in de monitor gingen onder meer over welbevinden, sociale
veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. De resultaten uit de monitor hebben
we op groepsniveau en op schoolniveau geëvalueerd.
2. Logboeken – Iedere dag houdt de groepsleerkracht een logboek bij. In het logboek staat per
vak beschreven aan welke doelen wordt gewerkt en de wijze waarop de les afgestemd wordt
op de verschillende niveaus binnen de groep. Iedere les wordt ook weer geëvalueerd. Het
logboek geeft heel veel inzicht in dat wat er op een dag is aangeboden en hoe de dag is
verlopen. Minimaal tweemaal in het jaar evalueren we het gebruik van het logboek, zodat
we binnen de school allen op dezelfde wijze het logboek gebruiken.
Kortom, het HGW overleg is altijd een belangrijk overleg waarin we als team met elkaar in gesprek
gaan over ons onderwijs en we van en met elkaar leren!
Fancy Hoekstra

