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‘ REIS MEE!’ THEMA KINDERBOEKENWEEK

PLANNEN
Afgelopen maandag zijn we gestart met een studiedag. Iedere
leerkracht maakt aan het begin van het nieuwe schooljaar een
persoonlijk leerplan. De doelen die van belang zijn in de
groepen zijn met elkaar gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan het
terugkoppelen van het leerdoel aan het eind van de les. Het
beter in zetten van de verlengde instructie. Waardevol om rustig
met elkaar te bespreken. We houden elkaar scherp door
feedback te vragen, samen lessen na te bespreken, elkaar te
observeren. De afspraken voor lesobservaties zijn ook deze
ochtend gemaakt. Tot slot met elkaar de schoolafspraken op
didactisch/pedagogisch gebied doorgenomen. Zijn de
groepsregels zichtbaar en zijn de doelen zichtbaar in de klas
aanwezig.
De rest van de dag stond in het teken van scholing rondom het
dashboard van Prowise en Presenter (een programma waarin je
de lessen kan voorbereiden).
Op schoolorganisatie is het deze maand de oplevering van de
wettelijke documenten. De schoolgids en het schoolplan (waar
wordt de komende vier jaar aan gewerkt) zijn in concept naar
de MR gestuurd. Ter informatie hebben zij ook de evaluatie van
het vorig schooljaar ontvangen. Deze zelfevaluatie is altijd op te
vragen.
En terwijl ik dit schrijf is groep 8 vast en zeker een
nachtwandeling aan het maken, of zitten ze lekker in het
kamphuis. Wij wensen ze een onwijs gave kampweek!

Geplande
evenementen
2-10-2019
MR vergadering, 20.00
7-10-2019
OPENING
KINDERBOEKENWEEK
leerplein, 11.00
09-10-2019
CIRCUSVOORSTELLING
16-10-2019
KOFFIEOCHTEND 08.30
TUINOCHTEND 08.30
AFSLUITING KBW 12.15-13.30
18-10-2019
Groep 1-2 vrij

Belangrijke
mededeling
KOFFIE EN TUINIEREN

Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

De volgende infopost verschijnt begin november

16-10-2019, 08.30!
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MR
EVEN VOORSTELLEN
De vacature voor groep 4-5 is ingevuld! Met instemming van de
MR is Kim van de Salm benoemd. Zij heeft een opzegtermijn en
zal in november bij ons aan het werk gaan. Voor de
herfstvakantie komt zij kennismaken met groep 4-5. Zij zal zich in
de volgende infopost voorstellen.

Woensdag a.s. vergadert
de MR. Op de agenda
instemming schoolgids en
het schoolplan. Na de
instemming ontvangt u
digitaal de schoolgids 20192020.

KWINK

OR

Deze maand gaat het over samenwerken, keuzes maken, besef
van jezelf en besef van de ander. Verder wordt er een les uit
Relaties en Seksualiteit gegeven.

KIND OP MAANDAG
Deze maand staan de verhalen van Noach en Abram staan
centraal, we lezen de verhalen uit Genesis 9-15.
Het lied van deze maand: Zegenkroon, Opwekking 764

SCHOOLFRUIT
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het
schoolfruitprogramma. Het start in de week van 12 november.

GELD
Sponsorkliks is weer overgemaakt. Dank voor het mee’kilkken’.
Het bedrag van 62,06 is apart gezet.
U kunt ons sponsoren via:
www.sponsorkliks.com/PCBjohannespost. Wanneer u daarna de
webwinkel kiest, krijgt de school een percentage van uw
aankoopbedrag. We zien alleen dat er iets is gekocht, niet wat
of door wie. Wij zijn blij met uw bijdrage!

Woensdagmiddag 16-10 leerplein
boekenverkoop, 12.15-13.30
De Boekenhoek uit ons eigen dorp en
boekhandel Burger uit Waddinxveen

De volgende infopost verschijnt begin november

Ook de OR is al weer
gestart. De eerste activiteit
(Postpicknick) was weer
prima georganiseerd. Nu
zijn ze bezig met het
organiseren van de
opening
Kinderboekenweek.
Ruth van der Meer heeft
jarenlang haar vrije uren
gestoken in de Ouderraad.
Zij heeft net voor de
zomervakantie afscheid
genomen. Dank Ruth voor
je enthousiasme, je
creatieve bijdrage en
natuurlijk je tijd!
Monique Bisschops komt de
Ouderraad versterken!
Dank, de leerlingen en het
team zijn blij met de hulp.

CONTACTPERSOON
Wendy ten Brummeler heeft
te kennen gegeven te
stoppen met haar taak als
contactpersoon. Nicoline
Slootweg is nog steeds de
contactpersoon. Tevens is
de MR altijd bereikbaar voor
vragen. Wettelijk gezien
heeft de school een
contactpersoon nodig,
daarom zal er geen nieuwe
contactpersoon worden
gezocht. Wendy, dank voor
het invullen van deze taak.
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