Bibliotheekbus stopt per 01-01-2012
Vanwege een bezuinigingsmaatregel van de gemeente Loppersum, vervalt
de bibliotheekbus voor ondermeer Wirdum. Vanaf 2 januari kunt u terecht in
de bibliotheken van Middelstum en Loppersum. De laatste keer dat de
bibliotheekbus bij de school staat is: maandag 19 december 2011.
We betreuren dit als school ten zeerste omdat de bibliobus een belangrijke
stimulans geeft om steeds weer leuke, actuele boeken binnen de school te
halen. We hopen dat u samen met u kinderen toch de bibliotheken blijft
bezoeken!
Informatieavond
Op 24 november hebben we aansluitend aan de zakelijke ouderavond, een
“brainstorm” bijeenkomst georganiseerd. Het doel van de avond was om
meningen en ideeën te verzamelen over wat de ouders van onze school de
sterke punten vinden. Wat zou u graag terug willen zien in de nieuw te
vormen “samenwerkende school”? Dit heeft veel waardevolle informatie
opgeleverd, welke de oudergeleding van de mr verwerkt in een document.
Op 14 december organiseren we vervolgens een tweede avond waarop de
resultaten van zowel onze school als van de Klimop samen worden
gepresenteerd.
U kunt vervolgens “stemmen” op een aantal punten die voor u het meest
belangrijk zijn. Op een derde avond in januari zullen we samen met de
ouders van beide scholen de uitkomsten bespreken.
We stellen u medewerking en inbreng zeer op prijs!
Scholing
Alle teamleden zijn dit jaar bezig met persoonlijke scholing of een
gezamenlijke scholing. We willen u graag even laten weten wat iedereen
zoal doet en wat het bijdraagt aan de schoolontwikkeling:
Juf Jenny, Juf Frieke en juf Hilly gaan samen naar fonemisch bewustzijn. In de
kleutertijd, vooral tegen het einde van groep 2, ontdekken kinderen ook dat
gesproken woorden uit losse klanken bestaan ('b' is eerste letter van 'bal' en
ook van 'boek'). Dit heet fonemisch bewustzijn. Een foneem is een letter of
lettercombinatie. Een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn is een
belangrijke voorwaarde voor het leren lezen in groep 3. Vooral tegen het
einde van groep 2 wordt daarom vaak geoefend met het in stukjes hakken
van woorden ('pen' bestaat uit p-e-n).
Juf Claudia en juf Ria gaan naar de cursus met spongen met vooruit, een
traject waarbij leerkrachten onder andere beter zicht krijgen op de leerlijnen
van het rekenonderwijs, het op een leuke manier oefenen van de basale
vaardigheden, en het aanbieden van allerlei rekenspellen. Het motiveren/
stimuleren van het rekenen op basis van vertrouwen is hierbij het
uitgangspunt.
Meester Stephan,Juf Sandra, meester Arjan, juf Claudia en juf Frieke gaan
naar de cursus “Kansrijke Combinatiegroepen” de doelstellingen van dit
project zijn: van zelfstandig verwerken naar sociaal en interactief leren, het
reduceren van het aantal instructies en het verhogen van de kwaliteit van
de instructies.
Meester Arjan: op 16 december ontvangt hij zijn diploma van de
voortgezette schoolleideropleiding.
Schoolkrant: de kersteditie van de schoolkrant zal in de laatste week voor de

AGENDA MAAND December:

Belangrijke data:
05-12
14-12
14-12
14-12
19-12
21-12
22-12

sinterklaasviering
20.00 uur samenwerking,
ouderavond 2e deel
sportinstuif Boshal
intro: Nat.voorleesdagen
maandviering
kerstknutselmorgen
kerstdiner 17.00 – 19.00

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar?
Wil je graag samen met andere
kinderen spelen en sporten?
Kom dan meedoen met deze
gratis sportinstuif! Je hoeft alleen je
sportkleding en zaalschoenen mee
te nemen!

Deelname is op eigen risico

14 december in de
Boshal, Loppersum
Tijden:
Groep 3-4-5
Groep 6-7-8

13.15 – 14.00 uur
14.00 -14.45 uur

Oud papier september:
De opbrengst van het oud
papier in september was € 800

Kerstvakantie
Vrijdag 23-12-2011 12.00 uur
Weer naar school op:
Maandag 09-01-2012
Fijne dagen toegewenst!!

