Nieuwsbrief van de Toekomst
Even bijpraten

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij een nieuwsbericht van onze school. We zijn dit jaar weer goed van start gegaan.
Volgende week is het herfstvakantie. Daarom een goed moment om u de hoogte te houden
van de lopende zaken:
We zijn dit jaar met vijf groepen gestart. Zo worden groep 3 en groep 4 niet te groot.
Nog steeds is er sprake van langdurige ziekte in ons team. We zetten alles op alles om
gezamenlijk met onze invalleerkrachten de kinderen gestructureerd en goed les te geven.
Wij zijn blij met de terugkeer van juf Sieta na een periode van ziek zijn. Na de
herfstvakantie gaat juf Sieta weer een dag in de week in groep drie aan het werk . Juf
Alie gaat terug naar haar oorspronkelijke werkdagen en dat betekent dat ze op vrijdag
wordt vervangen.. De vervanger is nog niet bekend Juf Charlotte zal in ieder geval tot aan
de kerstvakantie in groep 5/6 op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn.
Wij zijn begonnen met het maken van een plan van aanpak voor alle groepen. Juf Debbie
begeleidt iedere leerkracht in het werken met groepsplannen. Vanuit de Sûdwester zullen
we professionele ondersteuning ontvangen gericht op het structureel verbeteren van de
sfeer en de eindresultaten van de school. Deze begeleiding zal onder andere vorm en
inhoud krijgen in klassenbezoeken, coaching van leerkrachten en ondersteuning in de
groep zelf. In dit verbetertraject zullen wij ook u als ouders gaan meenemen.
Voor de rust op het plein gaan we nu niet meer met allemaal tegelijk naar buiten maar in
drie groepen met het speelkwartier en bij de lunch.
We zijn begonnen met het verbeteren van het rekenonderwijs en hebben daarvoor een
nieuwe rekenmethode aangeschaft. Dat is geworden ‘Wereld in getallen 4’. Deze methode
kent een drievoudige aanpak. Zij maakt gebruik van digitaal werkmateriaal, werkboeken
en plus boeken. Daarnaast is er ook veel digitale oefenstof.
Een verder hebben we twee touchscreens aangeschaft. Dit zijn eigenlijk twee hele grote
tablets waardoor de leerkracht nog beter met multimedia kan werken. De leerkracht
heeft dan bijvoorbeeld minder last van lichtinval, waardoor de gepresenteerde les of
activiteit goed zichtbaar is.
Ingelaste studiedag 6 november de kinderen zijn dan vrij

Belangrijke datums
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober
6 november studiedag kinderen vrij
11 november St Maarten
13 november OV vergadering
20 november Ouderavond
26 november 1e advent
Voor contact kunt u bellen
Tel 0514-581214
Mail info@rkpctoekomst.nl

