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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Sparen voor ons Goede Doel:
Onderwijs voor Kinderen in Kenia
(Deze actie loopt nog tot eind dit kalenderjaar)

Agenda
12-10

7-8 Democratiefabriek

16-10

Schoolarts groep 2

16-10

Dir. overleg juf Anja afwezig

18-10

(G)MR Strategisch beleidsplan
Stichting

18-10

13.30 – 14.00 uur Boekenruilbeurs

22 t/m 26 -10

Herfstvakantie

31-10

Kanjertraining team. Kinderen van
12.00 uur vrij!

Herfstvakantie
In de week van 22 t/m 26 oktober zijn de
kinderen vrij i.v.m. de herfstvakantie
Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek is gewerkt over het
thema ‘Vriendschap’. Vorige week hebben de
kinderen van groep 7-8 voorgelezen aan de
kinderen van groep 1-2-3 van de Boekhorst en
omgekeerd gebeurde dat ook.

Boekenruilbeurs
De boekenruilbeurs is verschoven naar
donderdag 18 oktober. Dit i.v.m. het bezoek
van groep 7-8 aan de Democratiefabriek a.s.
vrijdag.
Strategisch beleidsplan
Op donderdag 18 oktober gaan de ouders en
leerkrachten vertegenwoordigd in de (G)MR,
directeuren, intern begeleiders en de directeur
bestuurder het strategisch beleidsplan voor
onze stichting voorbereiden. Waar willen we
met ons onderwijs naar toe en hoe gaan we
dat de komende 4 jaar gestalte geven. Het
schooleigen schoolplan is een afgeleide van
het strategisch beleidsplan. Ook kinderen van
een paar van onze scholen worden hierbij
betrokken. Toekomstgericht onderwijs. Hoe
moet dat er uit zien. Welke vaardigheden

hebben onze kinderen nodig en hoe bereiden we
ze daar op voor.
Leergesprekken & portfolio
Het team van In de Kring volgt dit jaar o.a.
scholing in het voeren van ouder-kind-school
gesprekken. Woensdag was de aftrap. In totaal
zijn er 4 bijeenkomsten. Aan het eind van dit
schooljaar willen we een plan klaar hebben voor
het voeren van gesprekken over en met het kind
en ook hoe we dat vastleggen in een portfolio,
een soort ontwikkelings-rapport. Het oude
rapport komt hiermee t.z.t. te vervallen. Begin
schooljaar 2019-2020 zullen wij hier een
ouderavond aan wijden en de nieuwe manier van
rapporteren presenteren. Het team wordt hierin
begeleid door Hans Veldsink van Bureau
Meesterschap Assen.
Met sprongen vooruit
Alle teamleden volgen dit schooljaar een cursus
m.b.t. rekenen. ‘Met Sprongen Vooruit’ is een
programma dat zich kenmerkt door de rekenwiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te
beschrijven zodat een leerkracht elke leerling
met rekenen vooruit kan helpen. Met het
totaaloverzicht op de rekenleerlijnen leert de
leerkracht de juiste oefeningen en rekenspellen
zowel interactief, klassikaal als individueel aan te
bieden. De leerlingen ervaren deze oefeningen
en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze
meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen
bewegen en eigen producties maken wat de
betrokkenheid verhoogt. Een goede afwisseling
naast rekenen op de computer, waarbij
inoefenen door herhaling centraal staat. Het
verhogen van de motivatie (werkhouding) is
hoogste doel, want dan komt het kind tot leren.
Muziekimpuls
Volgende week woensdag start voor het team
ook de cursus muziekimpuls (2e jaar). Dit doen
we samen met de collega’s van de Boekhorst. Na
het 1e jaar is besloten de digitale methode
‘123Zing’ aan te schaffen. De methode biedt ook
de mogelijkheid om thuis in te loggen, zodat u
samen met uw kind kunt zingen. Ook zijn er
BoomWhackers aangeschaft om kinderen op een
leuke manier kennis te laten maken met
muzieknotatie. Dit schooljaar ligt de nadruk op
de inzet van muziekinstrumenten. En dat kan al
heel simpel door bv. gebruik te maken van
emmers als slaginstrument!
Thematisch werken & Tjongertalent
In het blok tot de herfstvakantie is er in alle
groepen gewerkt aan de digitale vaardigheden.
De doelen per groep zijn daarvoor vastgesteld.
Na de herfstvakantie starten we schoolbreed met

het thema ‘Kunst en Cultuur’. Dat wordt in
iedere groep verschillend uitgewerkt. Zo gaat
groep 7-8 zich bezig houden met dansstijlen
en de cultuur daarom heen. Op 4
dinsdagmiddagen gaan zijn daarvoor naar
dansstudio Clarette & Leon. Groep 5-6 gaat
zich bezig houden met straatnamen in
Oosterwolde. Welke geschiedenis zit daar
achter. Naast informatie kunnen de kinderen
het thema ook uitwerken op een manier die
past bij hun talent. De één wil er graag over
tekenen, de ander vindt het leuk een verhaal
te schrijven of kiest voor een muzikale
presentatie. Op dit moment proberen de
leerkrachten in beeld te krijgen welke talenten
er in de verschillende groepen zijn, zodat we
daar nog beter op kunnen aansluiten.
Dansbattle
Voor groep 5-6 start binnenkort ook weer de
Dansbattle. Op donderdagmiddag 22
november is de eerste les. De battle
(wedstrijd) is op woensdag 19 december.
Sport in je klas / sport in dyn klasse
Vorige week zijn we tegemoet gekomen aan al
onze sporttalenten in de groepen 5 t/m 8.
Tegelijk was het ook een les cultuur. We
hebben namelijk kennis gemaakt met Friese
sporten: kaatsen, fierljeppen, Fries dammen,
paardensport, schaatsen, skûtsjesilen.

Kerk School Gezinsdienst
In de bijlage vindt u alvast de uitnodiging voor
de KSG dienst. Deze is voorbereid door
leerkrachten van CBS De Akker en CBS In de
Kring. De dienst is op zondag 11 november!
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

