Nieuwsbrief 1
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 6 september 2018
Gestart!
Na 6 weken zomervakantie is het nieuwe schooljaar nu alweer een week oud. Het gaat
allemaal zo snel.
Leefstijl
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor groepsvorming aan het begin van
het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het
schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed
pedagogisch klimaat in de klas. Wij zetten verschillende werkvormen in om een goede
basis voor een fijne sfeer te leggen. Er wordt wel gesproken over de gouden weken. De
leerkrachten schenken in deze eerste, belangrijke weken veel aandacht aan
groepsvorming, zodanig dat we hier de rest van het schooljaar veel profijt van hebben.
Groepsvorming
Groepsvorming bestaat uit vier fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt.
Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar.
In deze zes weken is de invloed van de leraar van groot belang. Na elke zomervakantie,
bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg
het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces komen, bijvoorbeeld door de
komst van een nieuwe leerling.







Forming (oriënteren)
Leerlingen leren elkaar kennen. De groep zoekt naar veiligheid en structuur.
Storming (presenteren)
De verhoudingen tussen de leerlingen worden duidelijk. Wie is er leider en wie is er
volger?
Norming (normeren)
De regels, waarden, normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een
eigen taak in de samenwerking.
Performing (presteren)
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven
regels waar iedereen zich aan houdt.



Reforming (evalueren)
Het einde van het jaar of een periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een
nieuwe groepsdynamiek. Een duidelijk voorbeeld is de afsluiting in groep acht.

Naast verschillende groepsvormende activiteiten, zetten wij ook onze methode voor de
sociaal- emotionele ontwikkeling in voor de groepsvorming. Wij maken gebruik van de
methode Leefstijl. Deze methode stimuleert een gezonde persoonlijke ontwikkeling en
werkt preventief tegen ongewenst gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan het
ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden en burgerschapsvaardigheden. Deze
vaardigheden leren de kinderen niet alleen op school, maar ook thuis of in contact met
andere volwassenen.
Het eerste thema is: De groep? Dat zijn wij! Door meer van elkaar te weten te komen,
ontstaat er betrokkenheid en dit bevordert een prettige en positieve groepssfeer.
Tijdens de leefstijllessen wordt niet alleen gepraat, er wordt ook veel gedaan. De
kinderen doen allerlei opdrachten en activiteiten. Hierdoor doen ze veel ervaringen op.
Door eerst iets te ervaren en er daarna samen over te praten, wordt het leren veel
persoonlijker en komt het beter aan.
In dit eerste thema besteden we vooral aandacht aan het maken van afspraken over
gedrag. Daarnaast is er aandacht voor samen spelen en vriendschap. In alle groepen zijn
de klassenregels samen met de kinderen gemaakt.

Stagiaires
Wij mogen dit schooljaar weer stagiaires verwelkomen. Er komen vier PABO studenten
van de Hogeschool Leiden stage lopen. Alle vier de studenten zijn derdejaars.
In groep 4B Silvia Woertman komt Judith Nieuwenhuizen stage lopen op maandag en
dinsdag.
In groep 5 bij Tanya Jansen komt Esther de Jong stage lopen op maandag en dinsdag.

In groep 8A bij Bert de Haan komt Ilse van der Geest stage lopen op dinsdag.
In groep 8B bij Nanno van Zanten komt Jessie Lourenburg stage lopen op dinsdag.
Soms zullen zij er een hele week zijn.
Bij de vakleerkracht gym, Carla Friedel, lopen Tom Klinkenberg en Remco Gehrels
stage op maandag. Zij komen van de ALO in Amsterdam en zijn tweedejaarsstudenten.
Mariska Vedder zal stage lopen in groep 4A, zij is een leerling van de Linie.
Gevraagd; 3 bolderkarren
Voor het schoolreisje zijn wij op zoek naar 3 opvouwbare bolderkarren. Wie helpt ons
hieraan? U kunt bij Marion Happel aangeven dat u een bolderkar te leen heeft.
Schoolzwemmen
De groepen 2 zwemmen op dinsdagmiddag en de groepen 3 zwemmen op
donderdagmiddag in het SKWA.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij Juf Janni de Goede.
Het schoolzwemmen start op 11 september voor groep 2 en op 13 september voor groep
3.
Gevraagd: bibliotheek ouders

Wij zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen in de bibliotheek van school.
Heeft u ’s middags wat tijd over? Kom dan helpen in onze bibliotheek. U kunt zich
opgeven bij Marion Happel of bij Nicolette Roumimper.
Gevraagd: luizenpluizers

Aanmelden bij Janni de Goede!
Informatieavond

U komt toch ook naar de informatieavond op? De leerkrachten geven dan specifieke
informatie over de groep. Erg belangrijk dus!
Dinsdag 18 september is de informatieavond voor groep 6 van 19.30 tot 20.15 uur
Woensdag 19 september van 19.30 tot 20.15 uur is de informatieavond van groep
1/2 , 4 en 7
Woensdag 19 september van 20.30 tot 21.15 uur is de informatieavond van groep 3,
5 en 8
Met vriendelijke groet, mede namens het team, Saskia Jonker
Agenda
Dinsdag 10 september: MR-vergadering start 20.00 uur
Dinsdag 18 september: Informatieavond groep 6
Woensdag 19 september: Informatieavond groep 1/2, 3, 4, 5, 7 en 8
Dinsdag 25 september: Schoolreisje groep 1 t/m 6
Woensdag 3 oktober: Start Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober: Dag van de leraar!
Donderdag 11 oktober: Kijkavond kinderavond van 18.30 tot 19.30 uur
Vrijdag 5 oktober: Dag van de leraar!
Donderdag 11 oktober: Kijkavond kinderavond van 18.30 tot 19.30 uur
Advertentie

