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Mad Science

Op woensdag 14 november staat de Mad Scientist weer in de startblokken om bij ons op
school een spetterende show te geven voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Op deze
manier hopen we weer veel kinderen te enthousiasmeren voor de naschoolse activiteit
wetenschap en techniek. De kinderen krijgen woensdag 14 november ook een
inschrijfformulier mee voor de 6 lessen die na schooltijd worden gegeven. Zie verdere
informatie onderaan deze nieuwsbrief.
Versieravond
Nog even en Sinterklaas zet weer voet aan land. Komt u ons helpen om de school te
versieren op 19 november? Wij zorgen voor iets lekkers! Om 19.30 uur starten we! Zet
het alvast in uw agenda.

.

Vluchtplan

Na aanleiding van een bezoek van de brandweer hebben de leerlingen van groep 7 een
vluchtplan gemaakt voor als er eventueel thuis brand uitbreekt. De kinderen hebben
samen met hun ouder(s) nagedacht over vluchtroute(s). Daarnaast hebben ze ook
afspraken gemaakt over wie de kinderen en/of huisdieren mee neemt. En waar spreek je
af als je het brandende huis hebt verlaten. De kinderen konden m.b.v. een virtuele bril
ervaren welke impact een brand heeft. We hopen dat de vluchtplannen nooit gebruikt
hoeven worden, maar het is toch goed om het er met elkaar eens over te hebben.
Groep naar huis
Vorige week hebben wij voor het eerst een groep naar huis moeten sturen, omdat er
geen vervanging was. Dit doen wij met pijn in ons hart, maar soms kan het niet anders.
De groep die wij naar huis hebben gestuurd, had al twee dagen vervanging gehad.
We constateren dat er onvoldoende vervangende leerkrachten beschikbaar zijn om
zieke leerkrachten te vervangen. Uiteraard doen we er alles aan om de vervanging of
verdeling voor uw kind goed te organiseren.
Mocht er een leerkracht van een kleutergroep ziek zijn en er is geen vervanging
mogelijk dan zullen wij u vragen om uw kind thuis te houden. Kleuters kunnen we moeilijk
verdelen. Als dit het geval is, wordt u daar uiteraard zo spoedig mogelijk van op de
hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen wij als school
uw kind opvangen.
Bij een zieke leerkracht in de groep 3 t/m 8, zullen wij altijd eerst intern kijken wat er
mogelijk is. Soms zullen de kinderen verdeeld worden. Mochten wij echt geen andere
mogelijkheid meer zien, dan zullen wij een groep naar huis sturen. Soms zullen wij er dan

ook voor moeten kiezen om een groep naar huis te sturen, waarvan de leerkracht
aanwezig is. Deze leerkracht gaat dan voor de groep waarvan de leerkracht nog ziek is.
Dit om te voorkomen dat een bepaalde groep te veel lesdagen mist. Het is ingewikkeld.
Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er niet één groep onevenredig veel belast wordt. Heeft
u geen opvang voor uw kind op de dag dat het thuis mag blijven, laat dit dan weten. Dan
bekijken wij hoe wij uw kind alsnog op school op kunnen vangen.
We hopen hiermee voor noodsituaties een passende oplossing te hebben. Eigenlijk hopen
we dat we dit noodplan niet of nauwelijks hoeven in te zetten.

Groepsdoorbrekend werken
Woensdag 31 oktober hebben we groepsdoorbrekend gewerkt. Dit doen we minimaal drie
keer per jaar. In alle groepen waren verschillende activiteiten. De groepen 1 t/m 4 en de
groepen 5 t/m 8 hebben we gehusseld. In iedere groep was een andere activiteit. Zo
werd er gedanst, toneel gespeeld, getekend, gekookt en geknutseld. Hieronder een klein
impressie van de verschillende activiteiten. De leerlingen en leerkrachten kijken er met
veel plezier op terug.

EDI
Effectieve Directe Instructie. Een hele mond vol. Als team zijn wij hier heel druk mee
bezig. Onze studiedagen staan ook aldoor in het teken van EDI. Wat is EDI dan? Waar
staat EDI voor? EDI staat dus voor Expliciete Directe Instructie.
EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor
succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij
de sleutel tot succes!

EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met de leerlingen de lesdoelen te
bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de
inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd en neemt
de leerwinst toe. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van
vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden,
leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven, door
bijvoorbeeld het gebruik van de beurtstokjes.
Met elkaar hebben we besproken hoe je de doelen voor de kinderen opstelt. De doelen
moeten concreet, meetbaar en evalueer baar zijn. Tijdens de lessen stellen wij de
controle van begrip vragen. De komende periode gaan wij hier als team verder mee aan
de slag. We hebben stuurgroep opgericht die in het kader van EDI, lesbezoeken gaan
afleggen en de leerkrachten voorzien van tops en tips. Tevens zullen de leerkrachten
ook bij elkaar in de klas gaan kijken, met als doel van en met elkaar leren. We kunnen
terugkijken op een leerzame en constructieve studiedagen.

Schoolfruit

Nog een week wachten en dat start het gratis schoolfruit. Iedere woensdag, donderdag
en vrijdag hoeft u dan geen pauzehapje meer mee te geven. Op woensdag 14 november
starten we.
Bericht van de GGD
GGDFlits Gehoorschade
1.100.000.000 Jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorschade door harde muziek en
gehoorschade komt steeds jonger voor. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het
binnenoor beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van ouder worden, dat is natuurlijke
slijtage. Maar trilharen beschadigen ook door te veel blootstelling aan harde geluiden.
Wist u dat….
 Een piep in het oor een teken van gehoorschade is?
 1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep in het oor heeft?
 Geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor? Wat is te hard?

Lees meer, hoe u uw kind kunt beschermen tegen hoorschade.
Online testen
Je kind kan zelf online testen hoe goed hij of zij hoort met de Kinderhoortest (6-12 jaar) of de
Oorcheck hoortest (vanaf 12 jaar).
Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt u altijd een hoortest af laten nemen bij
assistente jeugdgezondheidszorg. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen
van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.
Agenda
Zondag 11 november: Sint Maarten
Woensdag 14 november: Start gratis schoolfruit
Show Mad Science voor groep 3 t/m 8
Dinsdag 13 november: Voortgangsgesprekken
Zaterdag 17 november: Aankomst Sint
Maandag 19 november: Versieravond Sint vanaf 19.30 uur
Vrijdag 23 november: Voorstelling voor ouders 13.00 uur: groep 6B en 8B
Voorstelling voor ouders 14.00 uur: groep 8A en 6A
Maandag 26 november: MR vergadering
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Advertentie

Mad Science komt op De Octopus!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 14-11-2018, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus.
De cursus is op donderdag om 15:15 uur, vanaf 20-12-2018. De lessen duren een
uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal
en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
De cursus van dit schooljaar heet Natuurlijk Natuurkunde. We gaan aan de slag met
beweging, geluid, licht, elektriciteit, magneten en warmte.
Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+)
kan er een tweede groep starten. Inschrijven kan t/m 5-12-2018. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org

