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We beginnen weer!
De zomervakantie zit er weer op. Aankomende maandag 2 september gaan de deuren weer open
en starten we met een nieuw schooljaar.
Wij hopen dat u allen een goede vakantie heeft gehad. Wij zijn hier op school al weer de hele
week druk bezig geweest om alles goed voor te bereiden voor de eerste periode.
Wij hebben er zin in!!
Jubileum!
Nog 4 weken en dan gaan we los in de jubileumweek. Voor de vrijdag hebben we een spetterend
feest in gedachte.
Om dat nog leuker te maken, zoeken we een
professionele popcornmachine en suikerspinmachine.
Heeft u zoiets en wilt u dat uitlenen aan ons. Laat dit
dan weten aan iemand van de schoolcommissie of loop
even binnen in het kantoor van Pieter-Jan.
Woensdag 25 september gaan we allemaal workshops
geven in de klassen. Daar kunt u zich nog steeds voor
opgeven om te helpen, of om zelf een workshop te
geven!
Op 7 september wordt bekend gemaakt of het broodje
dat bedacht is door groep 5b de eerste, tweede of derde
prijs heeft gewonnen? Hierna kan de verkoop van de broodjes gaan beginnen. Mooi als we veel
broodjes verkopen!
Nieuwe rekenmethode
We beginnen in groep 3 t/m 8 met een hele nieuwe rekenmethode...Getal en
Ruimte junior. We moesten op zoek naar een nieuwe methode, omdat we niet
meer met de digitale versie van onze oude rekenmethode konden werken. Na
uitgebreid onderzoek zijn we bij deze methode uitgekomen. Dit is een methode
die ook veel voortgezet onderwijs scholen in Alphen gebruiken.

Het bijzondere is dat er maar één rekenonderwerp centraal staat in de hele week en dat
kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Ze kunnen namelijk zelf gaan bekijken
(soms met behulp van de leerkracht) wat ze moeilijk vinden en extra willen oefenen of juist heel
goed kunnen en daar dan extra uitdaging bij willen. Het is ook weer een digitale methode. Op
een paar groepen na gaan alle leerlingen op de chromebooks aan de slag. In de eerste vier
weken is er elke week een toets. Dit is niet voor een cijfer maar om te kijken wat er nog extra
geoefend moet worden en wat er al heel goed gaat. We hebben, na een trainingsdag afgelopen
week, veel zin om er mee te gaan beginnen.
Parro
Het systeem van Parro gaan we vanaf dit jaar gebruiken als
communicatiemiddel. Vorig schooljaar hebben we een paar
maanden proefgedraaid met dit middel en dat is ons
allemaal heel goed bevallen. In de nieuwsbrieven voor de
zomervakantie hebben we u daar al over geïnformeerd. Aan
u allen het verzoek om de app weer op uw mobiele device
te installeren! De eerste gespreksronde met de
oudervertelgesprekken staan in de tweede week gepland en
via Parro zal u uitgenodigd gaan worden voor deze gesprekken! belangrijk dus om op de hoogte
te blijven wat er in de school gebeurd en voor het inplannen van de gesprekken.
De Mare - Inloopspreekuur GO! voor jeugd
Ambassadeur: Chantal Baardse
Heeft u vragen over de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag van uw kind?
Als ambassadeur kan ik met u (en school) meedenken.
Loop gerust bij mij binnen tijdens het inloopspreekuur op de volgende
momenten:

●

Maandag 9 september 14:00 – 15:00 (Schelfhorst)

●

Maandag 7 oktober 14:00 – 15:00 (Meteoorlaan)

●

Maandag 25 november 14:00 – 15:00 (Schelfhorst)

●

Maandag 6 januari 14:00 – 15:00 (Meteoorlaan)

●

Maandag 17 februari 14:00 – 15:00 (Schelfhorst)

●

Maandag 30 maart 14:00 – 15:00 (Meteoorlaan)

●

Maandag 11 mei 14:00 – 15:00 (Schelfhorst)

●

Maandag 22 juni 14:00 – 15:00 (Meteoorlaan)

Maakt u liever een afspraak op een ander moment of op een andere locatie? Dat kan! U kunt
contact met mij opnemen per mail
(chantal.baardse@govoorjeugd.nl) of via de leerkracht en/of
Intern Begeleider van uw kind.
* Voor een eerste gesprek/afspraak hoeft uw kind nog niet
aangemeld te zijn bij GO! voor jeugd.
Voor meer informatie en aanmelden zie: www.govoorjeugd.nl

AGENDA
Maandag 2 september
Eerste schooldag van schooljaar 2019-2020!
Dinsdag 10 september
Oudervertelgesprekken
Donderdag 12 september
Oudervertelgesprekken
Woensdag 25 september t/m vrijdag 27 september jubileumfeest!
Alle kinderen zijn vrijdag 27 september tot 14.00 uur op school om van het feest te genieten.
Ook de kinderen van groep 1 t/m 4!!

