DE POSTDUIF

6 oktober 2017

Welkom.
We vinden het fijn weer een nieuwe postduif te kunnen sturen, waarmee we u op de hoogte
brengen van het reilen en zeilen op de Ark.
Met het afsluiten van september hebben we de herfstmaand oktober verwelkomd.
Ik ken een heel klein stoeltje
Je vindt het vaak in 't bos
Het staat daar onder de bomen
Of tussen 't groene mos.

Het heeft soms mooie kleuren
En 't is ook vaak heel klein
Nu zeg, wat zou dat wezen
Wat voor stoeltje zou dat zijn?

Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
De bijbelverhalen van deze week hebben het thema ‘De overkant’. Net voor de overtocht naar het
Beloofde land steft Mozes, hij mag het volk Israel niet het land niet binnenleiden.
Jozua gaat verder met zijn volk. Maar God wijst hen de weg. God geeft een nieuwe toekomst, aan de
overkant.
Na de vakantie horen we over het koningschap van het volk Israel. Het volk wil graag een koning,
omdat ze dat ook bij andere volken zien. Het thema is dan ook ‘Wie is koning? God kiest een nieuwe
koning. En dat gaat soms net anders dan dat je zou verwachten. God kijkt niet naar groot of sterk,
maar naar heel andere dingen.
Hoe het gaat kun je alvast lezen in het boek 1 Samuel.
Dat het een wijze en moedige koning is, blijkt uit de verhalen die we de week daarna horen.
Ken je het verhaal van David en Goliath?
Gebedsgroep.
Elke eerste maandag van de maand komt de gebedsgroep bij elkaar om met elkaar te bidden voor de
dingen die op school gebeuren. Op maandagmorgen 6 november om half 9 bent u van harte
welkom.
Voor verdere informatie over de gebedsgroep kunt contact opnemen
met Lianne van Rijswijk.
Teamvergadering.
De volgende week dinsdag is er weer de teamvergadering gepland.
We volgen dan weer het continurooster.
De kinderen eten die middag op school en gaan om half 3 naar huis.
Wilt u het lunchpakketje niet vergeten?
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Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in vorige week een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders en
verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Hebt u de vragenlijst al ingevuld?.
Kindgesprekken.
Kinderen groeien en bloeien als ze zich betrokken voelen bij dingen rondom hen heen. Vergroting
van die betrokkenheid stimuleert zo ook het eigenaarschap van hun eigen leerproces en hun
ontwikkeling.
Betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen uiteindelijk
resulteren in hoge(re) leerresultaten.
Een middel om die betrokkenheid en verantwoordelijkheid te
verbreden is ‘het kindgesprek’.
Door in een ontspannen maar wel formele sfeer met het kind te
praten ontstaat er een relatie waardoor de leerling zich op
zijn/haar gemak voelt en zich durft te uiten. Er ontstaat wederzijds vertrouwen en begrip.
Het doel van een kindgesprek is de leerling betrokken te laten zijn bij zijn of haar leergedrag. De
leerling heeft zo ook eigenaarschap van zijn of haar eigen ontwikkeling.
De komende weken zal de juf met elke leerling in de groep het kindgesprek voeren. We hopen zo te
werken bovenstaand doel, waarbij ook uw kind zich goed mag voelen en zo betrokken mag zijn bij
haar of zijn werk.
Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op school volgen we de kanjermethodiek in de sociaal-emotionele begeleiding.
Daaraan gekoppeld proberen we ook alle leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. We doen dat met
het volgsysteem van Kanjer, de zogenoemde KanVaslijsten.
Na de herfstvakantie zullen de juffen de lijst voor elke leerling invullen. Vanaf groep 5 zullen ook de
leerlingen de leerlingvragenlijst invullen.
Wanneer er bijzonderheden naar voren komen zullen die in het oudervertelgesprek in november
besproken worden.
Maandopening.
Begin oktober hebben we onze eerste maandopening gehouden. Het was erg gezellig en mooi. De
kinderen van groep 1-2 hadden een mooie programma gemaakt.
Op maandagmiddag 6 november zullen de kinderen van groep 3-4 de maand openen. Natuurlijk bent
u daarvoor ook van harte uitgenodigd. We zullen om 13.15 u. beginnen met een herfstachtig thema.
Herfstvakantie.
Hoewel het weer nog geen herfstgevoel geeft, kunnen we over twee weken al wel lekker genieten
van een weekje herfstvakantie.
Van maandag 24 tot en met 28 oktober is de school vanwege de herfstvakantie gesloten.
Luizencontrole.
Na de herfstvakantie zal op maandagmorgen de luizencontrole weer
plaatsvinden. Wilt u er rekening mee houden? Liever geen staartjes en gel.
Kinderboekenmaand.
Ook dit jaar wordt weer veel aandacht gegeven aan de
kinderboekenmaand. Het is een leuk thema waarmee in de school leuke
dingen zijn te doen.
Op donderdagmiddag 26 oktober willen we de kinderboekenmaand afsluiten met de voorleesfinale.
Komt u ook kijken en luisteren?
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Oudervertelgesprek en voortgangsgesprek.
De eerste periode van het schooljaar ligt alweer bijna achter ons. De kinderen hebben alweer veel
geleerd en gedaan. We willen de voortgang van de ontwikkelingen van uw kind met u bespreken in
het voortgangsgesprek op dinsdag 31 oktober.
Voor de ouders van de groepen 1, 3, 5 en 7 zal dat gesprek gecombineerd worden met het
oudervertelgesprek, waarvoor u voor de herfstvakantie de vragenlijst hebt ontvangen.
Wilt u, als u dat nog niet gedaan hebt, de lijst ingevuld mee naar school geven?
Binnenkort ontvangt u van ons het overzicht van tijden waarop u wordt verwacht.
Medezeggenschapsraad.
Aankomende dinsdagavond komt de MR weer in vergadering bij elkaar. Er zullen dan weer een
aantal zaken besproken worden waaronder:
- Het schoolontwikkelingsplan, waarin de ontwikkelingspunten voor dit schooljaar beschreven
staan.
- De financiële rapportage van onze school.
- De vacature van directeur.
- En verder nog de lopende zaken rondom onze school.
Als u vragen hebt waarvan u denkt dat die in de MR besproken kunnen worden, dan kunt u die
doorgeven aan Miranda Brouwers of Annette Thur.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
dinsdag 10 oktober
dinsdagmiddag 24 oktober
donderdagmiddag 26 oktober
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende en laatste Postduif zal rond donderdag 27 oktober 2017 uitvliegen.
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