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Welkom
Vakantie! Het was heerlijk om even bij te komen, te ontspannen en
in veel gevallen heerlijk andere dingen te doen.
Wij hopen dat iedereen ervan heeft kunnen genieten. In de laatste week van de vakantie is
door het team hard gewerkt om alles weer startklaar te zetten voor het nieuwe schooljaar.
Wij hebben er weer zin in en zijn benieuwd naar alle vakantieverhalen.

Agenda
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook een jaaroverzicht. Er kunnen zich gedurende het schooljaar
altijd wijzigingen voordoen. U wordt dan via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Invulling studiemomenten
Aankomend schooljaar hebben wij ook weer diverse studiemomenten gepland voor de
leerkrachten. Dit schooljaar houden we ons bezig met de volgende onderwerpen:
- Doordacht instructie geven op verschillende niveaus
Doel van doordacht lesgeven is het versterken van leerkrachtvaardigheden met focus
op effectieve, interactieve instructie. Hierbij vergroten we ook de betrokkenheid en
eigenaarschap van de leerlingen.
- Kanjertraining (onze sociaal emotionele methode) en Zicht op gedrag
Doel: verbeteren van de sociale veiligheid en digitale veiligheid binnen en buiten de
school. Het bouwen aan een positief klimaat in de groep is een belangrijke
voorwaarden om tot leren te komen. Met de kanjertraining wordt er een doorgaande,
consequente lijn door de gehele school getrokken, waarbij leerlingen zich bewust
worden van hun eigen gedrag.
- ICT, en de toepassingen hiervan op ’t Carrousel
Doel: vergroten van de toepassingen van ICT. De groepen 7 en 8 zullen grotendeels
overgaan op digitale verwerking van de oefenstof, dit ter voorbereiding op het
voortgezet onderwijs. Groepen 5 en 6 zullen hier naartoe groeien gedurende dit
schooljaar. De uitbreidingsmogelijkheden voor ICTtoepassingen in de groepen 1 t/m
4 zullen dit jaar verder onderzocht worden.
- Onderzoekend leren
Doel: leerlingen zijn samen of alleen actief bezig met het oplossen van een
probleemstelling; ze stellen vragen, onderzoeken nieuwe situaties, lossen
opkomende problemen op, kiezen een oplossing en presenteren hun resultaten.
Heeft u vragen over deze onderwerpen kunt u die altijd stellen bij de leerkracht van uw kind.

Gruitdagen
Afgelopen jaar zijn we begonnen met de Gruitdagen
(groente/fruit dagen) op maandag, woensdag en vrijdag. Dit
willen we natuurlijk voortzetten. Op dinsdag en donderdag is
het toegestaan om eventueel een “school”koekje mee te
nemen voor in de kleine pauze. Hierbij gaat het om liga,
rijstwafel, notenreep, ontbijtkoek en dergelijke. Stroopwafels,
suikerwafels, donuts, gevulde koeken zien wij niet als
schoolkoeken en zullen we weer mee terug naar huis geven.

Trakteren op school
Afgelopen jaar viel het de leerkrachten op dat sommige traktaties wel heel groot waren voor
de leerlingen en dat ze de traktatie niet op kregen. Daarom hebben wij als team naar een
oplossing gezocht en deze besproken met de MR en de OR.
Wij willen overstappen naar het 1 food en eventueel 1 non-food beleid.
Onder food verstaan wij een kleine traktatie zoals een stuk fruit, een cup
cake of 1 doosje rozijntjes of smarties of een zakje chips en dergelijke.
De kinderen krijgen tijdens het fruit moment de gelegenheid om de
traktatie op te eten. Dit kan dus niet te lang duren,
hierdoor vallen lollies en kauwgomballen als traktatie af.
Vooraf aan de verjaardag zal er kort overleg zijn met u
over de traktatie. Op de website gezonde traktaties staan
ook leuke gezonde traktatiesuggesties.

Sommige ouders geven een klein cadeautje bij de traktatie(1 non-food) mee voor de
kinderen. Dit is zeker geen verplichting. Het kleine cadeautje wordt met de kinderen
meegegeven naar huis. Ook hiervoor geldt: houd het klein!
Drinken is geen goede traktatie. De kinderen hebben zelf al drinken mee voor in de pauze en
twee pakjes krijgen ze in één pauze niet op.

De jarigen mogen met 2 vriendjes ook bij de leerkrachten langs. Hiervoor hoeft u geen
traktatie meer mee te geven. Indien u dit wel doet stellen wij het daarbij op prijs dat u voor
de leerkrachten dezelfde traktatie meegeeft als voor de kinderen. De ouders/verzorgers van
de kleuters mogen 's morgens een half uurtje op school blijven om het feest mee te vieren.
Wanneer medeleerlingen uitgenodigd worden voor een verjaarspartijtje verzoeken wij u
deze uitnodigingen buiten school uit te delen. Dit om onder andere teleurgestelde en
beteuterde gezichten te voorkomen van kinderen die niet worden uitgenodigd.

Gymrooster
We hebben 2x in de week gymnastiek. Op maandag en dinsdag geven de groepsleerkrachten
spellessen en op vrijdag krijgen de kinderen les van gymleerkracht meester Marco.
Het rooster is volgt:
Maandagmiddag (Doplaan) door groepsleerkracht:
Groep 6
11.30 – 12.20
Groep 7
12.20 – 13.10
Groep 8
13.10 – 14.00
Dinsdagmiddag (Doplaan) door groepsleerkracht:
Groep 3/4
12.30 – 13.15
Groep 5
13.15 – 14.00
Vrijdagochtend (Sportlaan):
Groep 7
08:30 - 09:10 uur (de deur is om
08.20 uur open)
Groep 6
09:10 – 09.50 uur
Groep 5
09.50 - 10.30 uur
Groep 4
10.30 – 11.10 uur
Groep 3
11.10 – 11.50 uur
Groep 8
11.50 – 12.30 uur
We gaan er vanuit dat ouders van groep 7 hun kind brengen of dat de leerling zelfstandig
naar de sportzaal mag gaan op vrijdag. Na de gymles gaan de kinderen o.l.v. de leerkracht
naar school lopen, ook de kinderen die op de fiets zijn gekomen. Zij lopen dan met de fiets
aan de hand.

Oproepje
Mocht u nog thuis onderbroeken en broeken hebben die uw kind te klein zijn geworden, dan
zijn wij daar heel blij mee! We hebben maten 104 t/m 128 nodig bij de kleuters. Als u
onderbroeken of broeken heeft kunt u die inleveren bij de leerkracht van uw groep. Alvast
hartelijk bedankt!

