De nieuwsbrief
Nummer 7

26 november 2021

Inhoud
Agenda................................................................................................................................................. 1
Nieuws vanuit de directie.................................................................................................................... 1
Studiedag ............................................................................................................................................. 2
Boekenopbrengst boekenbeurs .......................................................................................................... 2
Crea...................................................................................................................................................... 3
Judo ..................................................................................................................................................... 4

Agenda
26 november
Crea
3 december
Sinterklaas komt op school
22 december
kerstdiner
23 december
kerstmusical (komt te vervallen)
24 december
alle kinderen zijn vrij
27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 kerstvakantie.

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Tussen alle drukte door rondom corona is er gelukkig ook goed nieuws te melden aan u,
Want wat dachten de kinderen en leerkrachten woensdag toen ze op school kwamen nu?
Na wat nachtelijk gebonk en gestommel,
Was de hele school een grote rommel.
Gelukkig ging er na wat gejuich en gejoel,
Bij de leerlingen de handen uit de mouwen en was het opruimen met die boel.
En het volgende nieuws is helemaal fijn,
Want Sint heeft al laten weten dat hij vrijdag 3 december gelukkig op school zal zijn.
Ik wens u allen een heerlijk avondje toe,
Met cadeautjes, lekkers, gezelligheid en niet met de r…
Verder valt in deze nieuwsbrief nog te lezen
Welke mooie ideeën op te studie dag zijn verrezen
Wat er met de opbrengst van de Kinderboekenweek is gedaan
En waar je voor judo lessen naar toe moet gaan.
Wij wensen u veel leesplezier,
De Directie

Studiedag
Afgelopen dinsdag heeft de studiedag in het kader gestaan van een (meerjarig) ontwikkeltraject
'Planmatig Werken'. Vorig schooljaar zijn we dit traject gestart, onder begeleiding van Onderwijs
Advies. Doel van dit traject is om het werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de
leeropbrengsten, in beweging te zetten.
Vorig schooljaar zijn we met het team bezig geweest met het onderwerp 'doelen stellen en
succescriteria' waarbij we hebben geleerd lesdoelen meer inzichtelijk te maken voor de leerlingen
(wat ga ik nu precies leren deze les?) en hen meer te betrekken bij het behalen van de lesdoelen (hoe
weet ik of ik het lesdoel heb behaald?).
Afgelopen dinsdag hebben we een introductie gehad in het onderwerp 'instructievormen aansluitend
bij de populatie'. Hiermee gaan we de komende periode verder mee aan de slag.

Daarnaast hebben we met elkaar gekeken naar de vervanging voor onze rekenmethode. Hiervoor
gaan we de komende periode in sommige klassen andere methodes uitproberen om zo de methode
te kiezen die het beste past bij wat onze leerlingen nodig hebben.

Boekenopbrengst boekenbeurs
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de boekenbeurs op school een bedrag van €325
opgeleverd heeft! De Klipper heeft van de opbrengst weer een heleboel leuke en spannende boeken
kunnen aanschaffen voor de kinderen op school. In bijgevoegde foto ziet u welke boeken dat zijn
geworden.

Crea
Tijdens het maken van deze nieuwsbrief hoorde ik een lawaai van hamers. Het is crea! Wij
vinden het jammer dat dit zonder uw hulp moet gebeuren, maar de kinderen doen het echt
heel erg goed! Van kleuters tot en met groep 8 zijn de kinderen druk bezig met hamers,
spijkers, kralen, lijm en verf. Hieronder een kleine impressie van de ontstane kunststukken

Judo
De leerlingen op de Gouden Uillaan hebben in de gymzaal een gave judo les gekregen. Dit
vonden ze supergaaf, dus is je kind heel enthousiast thuis gekomen en wil je hem of haar
een keer een proefles laten volgen? Kom dan een kijkje nemen bij de 'Judovereniging
Sensei'. Iedere vrijdagmiddag is er een les voor kinderen van 2 tot 12 jaar oud in de gymzaal
op de Gouden Uillaan.
Kijk voor meer informatie op de website: www.judosensei.nl

