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Snappet ook in gr.4 & 5
Begin van het schooljaar zijn we gestart met Snappet voor de groepen 6 t/m
8. Via de Snappet-tablets kunnen de leerlingen nog meer op maat leerstof
aangeboden krijgen en heeft de leerkracht meer tijd voor instructie. Ook kan
de leerkracht al tijdens het oefenen zien
of leerlingen de uitleg begrepen hebben.
Kortom: er is meer persoonlijke en
individuele aandacht mogelijk. Wij zien
zulke mooie resultaten én vooral
betrokken, enthousiaste leerlingen,
dat wij Snappet versneld invoeren in de
groepen 4 en 5. Niet volgend schooljaar,
maar nu al!

Weer Staken basisscholen?
In oktober hebben 90% van de basisscholen in Nederland de deuren gesloten gehouden. Wij ook. Redenen:

een eerlijk salaris en minder werkdruk.
Het regeerakkoord van de nieuwe regering ligt er inmiddels. En daarin staat wat er nu precies bedoeld
wordt met de (strategisch vlak voor de landelijke staking uitgelekte berichten) toegekende miljoenen. De
430 miljoen voor het verlichten van de werkdruk gaat in zulke kleine stapjes, dat er in 2018 slechts 10 miljoen wordt vrijgemaakt. Er is berekend dat dit over alle basisscholen neerkomt op 2 uur een onderwijsassistente meer. Dat gaat de nu ervaren werkdruk dus niet verlichten!
Ook blijken aan de toegezegde 270 miljoen voor de salarissen van leerkrachten voorwaarden te hangen. In
het regeerakkoord noemt men dit ‘modernisering CAO primair onderwijs’. Daarmee wordt de kloof tussen
de salarissen in het VO en het PO niet kleiner en wordt het beroep er voor jongeren die nu een studierichting moeten kiezen niet aantrekkelijker op! Een groot
lerarentekort dreigt (en ook nu zouden we al graag meer
mannen op de basisscholen voor de klas willen).
Kortom: het is nog niet zeker dat er weer een staking komt
en dus ook niet hoe deze er uit zou komen te zien (al gaan
er bij de vakbonden veel stemmen op voor een tweedaagse staking). De stakingsbereidheid is en blijft groot,
omdat de zorgen groot zijn. Weet, beste ouders, dat niemand voor zijn of haar plezier staakt!
Wij houden jullie op de hoogte.
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voortgangsgesprekken
De voortgangsgesprekken (10-min. gesprekken) staan gepland voor gr.1
t/m 4 op 28 november. Voor de bovenbouw geldt dat ons onderwijs steeds
meer maatwerk wordt. Dus leveren wij ook maatwerk bij de gesprekken.
Globaal gaan wij ervan uit dat wij 3x per jaar contact met ouders hebben
over de ontwikkeling van het kind. Dit zijn: het startgesprek bij aanvang jaar,
10-min.gesprek bij rapport en daarvoor of daarna nog een voortgangsgesprek. Uiteraard blijft er de mogelijkheid voor ouders om zelf aan de bel te
trekken en een afspraak met de leerkracht te maken. Ook bij vragen of om
iets te melden.
Dit keer zal er voor de bovenbouw in november dus geen avond met 10minutengesprekken gepland worden.
Voor groep 8 geldt wel dat leerlingen én ouders uitgenodigd worden voor het schooladviesgesprek
op 20 november.

schoolontbijt

parro

Op vrijdag 10 november doen wij weer gezellig
mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dat is de
lekkerste les van het hele jaar!

Het is bijna alle ouders gelukt om te koppelen
aan Parro. De eerste mooie foto’s en praktische
berichtjes gaan al heen en weer.

De kinderen hoeven die ochtend dus een keertje niet
thuis te ontbijten, want dat doen we op school.

Dit betekent dat de geheime Facebookgroepen niet meer gebruikt zullen worden.
Via Parro kunnen niet alleen berichtjes van
school naar thuis gaan, maar is het ook mogelijk een berichtje naar de leerkracht te sturen.
Een ziekmelding ontvangen wij echter heel
graag via een telefoontje naar school!
Lukt er toch iets niet:
laat het ons weten.
Dan zoeken we
samen naar de
oplossing.

schoolfruit
Vanaf 13 november gaan wij het eten van groente
en fruit stimuleren. Wij
kunnen dit doen omdat
we mee mogen doen aan
een Europese schoolfruitsubsidie.
Het kan dus zijn dat kinderen van thuis meegenomen koekjes of fruit mee
terug krijgen.

15 nov. = vrij
Op woensdag 15 november
zijn alle kinderen vrij i.v.m.
een studiedag. Wij gaan dan
op bezoek bij de OBS De
Driemaster in HardinxveldGiessendam. Samen met dat
team gaan we ons onderwijs
onder de loep nemen om het nog beter te maken.
Let op: op 5 december zijn de lestijden aangepast
(onderbouw tot 12 uur/bovenbouw tot 14 uur)

