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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen maandag zijn wij met elkaar weer van start gegaan. Mooi om alle kinderen weer terug te zien! Voor enkele
nieuwe leerlingen is het best spannend om in een nieuwe klas een plekje te vinden. Jullie zijn van harte welkom en we
hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen!
Hierna volgt informatie waarvan we u graag op de hoogte willen brengen.
Schoolbrede Inzet van de Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk.
Deze uitdrukking is zeker van toepassing op groepsvorming en verwoordt het doel van de Gouden Weken. De Gouden
Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, het contact tussen de leerkracht en de leerlingen te smeden en te
kneden voor een fijne sfeer in de groep. Dit zorgt voor een stevige basis, een heel schooljaar lang.
De Gouden Weken gaan direct na de zomervakantie van start en duren ongeveer 6 weken. Bepaalde activiteiten uit het
programma worden in de eerste weken na de kerstvakantie opnieuw ingezet. Dit noemen we dan de Zilveren Weken.
Waarom de inzet van de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar?
Een groep heeft de eerste weken na de zomervakantie weer onderhoud nodig om zich te vormen.
De normen en afspraken worden bepaald door de klas en de leraar samen.
De Gouden Weken draagt actief bij aan een goed pedagogisch klimaat en verkleint daarmee de kans op pesten.

Omgekeerde oudergesprekken tijdens de Gouden Weken
Het creëren van ouderbetrokkenheid is even belangrijk als de inzet op leerlingactiviteiten ten behoeve van de
groepsvorming. De Gouden Weken dragen bij aan ouderbetrokkenheid door de ouders aan het begin van het schooljaar uit
te nodigen voor een gesprek.
Je begint, zeker als “nieuwe leraar” weer blanco.
Hoe gaan wij het doen?
→Wij winnen tijdens de oudergesprekken en aan de hand van een vragenlijst informatie in over het gedrag en de
belevingswereld van het kind.
→De ouders worden individueel op een gepland tijdstip uitgenodigd.
→Het gesprek duurt ongeveer een kwartier per kind
→Wij verzoeken ouders om er rekening mee te houden dat ze in geval van broertjes en zusjes op verschillende
dagen kunnen worden uitgenodigd.
→Voordat de ouders de school binnentreden doen zij thuis een gezondheidscheck. Deze check is bij deze brief
toegevoegd.
De via Schoudercom geplande individuele oudergesprekken vinden plaats in de volgende weken:
 Week 6 t/m 9 september
 Week 13 t/m 16 september
Schoolrapporten
In het schoolteam hebben wij besloten om het aantal schoolrapporten voor dit schooljaar terug te brengen van drie naar
twee.

Het argument is dat er in november jaarlijks te weinig cijfers beschikbaar zijn om een goed en evenwichtig rapport te kunnen
opstellen.
Wel vinden er in november 10-minutengesprekken plaats om de sociaal emotionele ontwikkeling, leerhouding en eventueel
een enkele methodegebonden toets te bespreken.
De rapporten, die meegegeven zullen worden in maart en juni, zijn gekoppeld aan de metingen van de leervorderingen
a.d.h.v. de CITO-toetsen. Dit schooljaar maken wij nog jaar gebruik van het rapportsysteem van Klato. In de gefuseerde
school zal wellicht door middel van het werkgroepenoverleg de overstap gemaakt worden naar een ander systeem.

Oudercontacten (10-minutengesprekken) naar aanleiding van de leervorderingen
De 10-minutengesprekken over de leervorderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden plaats in de volgende weken:
 Week 15 t/m 18 november
 Week 21 t/m 24 maart
 Week 4 t/m 7 juli (facultatief)
Levelwerk
Vanaf volgende week starten we weer met Levelwerk. Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 die ex cellent presteren, zowel op
CITO als op methodegebonden toetsen gaan hiermee aan de slag. Bij deze leerlingen moet er sprake zijn van een hoge A1
op begrijpend lezen, rekenen en wiskunde. Daarnaast moet er een prognose van een hoge A1 in de vaardigheidsscore
worden weergegeven.
Op onze school gaat het om ongeveer 7% van het aantal leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.
Juf José en juf Leah begeleiden de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.

Ateliers
Gedurende 27 weken in dit schooljaar krijgen de leerlingen op vrijdagmiddag een aanbod van activiteiten waarbij de nadruk
ligt op doen, handelen en actief bezig zijn. De verbeeldingskracht wordt aangesproken, evenals het probleemoplossend
vermogen.
De leerkracht rouleert per blok in de klas zodat alle leerlingen in hun eigen klas het aanbod ontvangen.
Meester Fulco: ICT en programmeren
Juf José: Dans en muziek
Juf Leah en stagiaire Danique: Wetenschap en techniek
Juf Betsy: Handenarbeid: (boetseren, karton, hout, papier)
Juf Yvonne: Tekentechnieken (zwart/wit, meer kleuren, druktechnieken, collage)

Trakteren
Jarige kinderen mogen trakteren in hun eigen klas en aan de eigen meester of juf. Het verzoek is om kleine en verpakte
traktaties mee te geven. Het jarige kind ontvangt in de eigen klas een mooie verjaardagskaart. Kinderen gaan niet langs de
lokalen om de andere meester en juffen te trakteren.
Meester en juffen vieren hun verjaardag samen op woensdag 13 juli.
Lunchtrommel en ochtendpauze
Wilt u een gezonde lunchtrommel en een kleine maar gezonde pauzehap meegeven?

Op maandag, dinsdag en donderdag vragen wij om brood, fruit of groente aan de kinderen mee te geven. Op woensdag en
vrijdag is het vrije keuze. Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van de ouders om het gezonde gedrag te stimuleren. In
samenwerking met elkaar gaat dit dan zeker lukken.
Ziekmeldingen
Wanneer uw kind ziek is wilt u dit dan melden via Schoudercom aan de betreffende leerkracht?
Oud papier
Het schema van de oudpapierinzameling staat op de website van de school.
De eerstvolgende inzameling is op dinsdag 24 augustus. De papiercontainer staat dan voor de school.
Jaarkalender en informatieboekje
De jaarkalender en het informatieboekje verschijnen binnenkort in Schoudercom. Wij werken zoveel mogelijk digitaal.
Papieren kalenders worden daarom niet meer meegegeven.
Voorschool De Viersprong.
De vakantie is voorbij en we zijn al weer een paar dagen op school geweest.
De eerste week doen we nog geen gerichte thema activiteiten. De eerste week gebruiken we om even weer te wennen aan
het naar school gaan, de groep en het dagritme.
Maandag 30 augustus starten we met het Thema Welkom Puk.
Puk is een knuffel en tevens het vriendje van de kinderen.
De voorschool heeft nog plekken vrij!
Heb je een kind van 2,5 maar nog geen 4 en lijkt de voorschool jou een mooie voorbereiding op de basisschool voor je kind.
Kom gerust eens bij ons lokaal langs voor meer informatie.
Wij zijn elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend aanwezig.
We zijn gevestigd in Obs De Viersprong, we hebben een eigen ingang en buitenspeelplein. Deze kun je bereiken via het
grote schoolplein.
Of voor meer informatie kun je ook altijd even bellen of mailen naar:
Tel:0591-316729
Mail: info@wiebelboot.nl

Hoofdluis
Wil u zelf de kinderen controleren op hoofdluis en eventueel behandelen en kammen? Wanneer er hoofdluis wordt
geconstateerd krijgt de klas via Schoudercom een bericht van de leerkracht. Ook graag aan de leerkracht doorgeven
wanneer u thuis hoofdluis bij uw kind aantreft. Na een vakantie is de besmetting weer verhoogd.
Wanneer wij weer vrijwillige ouders mogen vragen voor het luizenopsporingsteam dan laten we dit weten.
Bereikbaarheid team
De leerkrachten zijn op hun werkdagen via Schoudercom of telefonisch via de school te bereiken op 0591-390170.

Graag niet in het weekend, ‘s avonds of op vrije dagen van de leerkracht appen of bellen, tenzij er sprake is van een
noodsituatie, of bijzondere omstandigheden. Dan mag er uiteraard altijd contact worden opgenomen.

