Achttiende jaargang
Jarig
februari
10 Teije Muller
11 Loes van Kooijk
12 Fien Verhoef
13 Jules IJzermans
16 Lynn Duim
16 Bo Hillen

Week 7

10 t/m 16 februari 2018

groep 1-2 Rosanne/Linda
groep 3-4 Marthe
groep 3-4 Bas/Marijke/Winnie
groep 7-8 Winnie/Wipi
groep 3-4 Marthe
groep 3-4 Marthe

Agenda
12 AC vergadering 20.00 uur
13 MR vergadering 20.00 uur
Inzet Bart van der Vlist
Met ingang van komende week wordt de verantwoordelijkheid van Bart van der Vlist uitgebreid. Naast
de eindverantwoordelijkheid voor de Kamperfoelieschool, komt ook Montessorischool de Gouden Kraal
in Huizen onder zijn hoede. Deze verandering past in de nieuwe topstructuur zoals deze, in
samenspraak met de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR), voor alle scholen binnen
het bestuur van Talent Primair is afgesproken. In de nieuwe structuur werken we met een Raad van
Toezicht, een College van Bestuur, meerscholen directeuren die een cluster van scholen aansturen en
locatieleiders op de scholen. Bart werkt op vaste dagdelen; de dinsdagochtend en de dondermiddag, op
de Gouden Kraal.
Nationaal mediapaspoort thema 5
Om onze leerlingen goed en verantwoord op te voeden in het omgaan met sociale media, zetten we
sinds dit schooljaar de methode Nationaal Mediapaspoort in alle groepen in. Inmiddels zijn we na de
voorjaarsvakantie bij thema 5 aanbeland. De titel van dit thema is: ‘Maak goede keuzes’. Je kunt als
kind heel veel zien in de media. Niets is voor je verborgen. Maar je weet natuurlijk dat er soms dingen
zijn die niet voor jou bedoeld zijn. Wat doe je als je die dingen ziet? Ga je dan toch kijken? Wat doet dat
met jou? Praat je er met iemand over? Daarnaast haal je veel informatie uit de media. Ook voor school.
Hoe weet je of deze informatie betrouwbaar is? En van wie komt die informatie? Hoe vind je de
informatie die je zoekt? En hoe selecteer je als er teveel informatie op je af komt? Door het aanbieden
van deze lessen willen we onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst.
Kiss en Ride
De laatste tijd komen er regelmatig klachten binnen van ouders over het verkeerd gebruik van de Kiss
en Ride strook. De Kiss en Ride is bedoeld om kinderen bij de school af te
zetten, waarbij u zelf in de auto blijft en direct weer doorrijdt. Met behoorlijke
regelmaat wordt er toch stilstaand geparkeerd en gaan ouders mee de
school in. Hierdoor ontstaan er opstoppingen van wachtende auto’s op
straat die wel op de strook de kinderen willen afzetten. Dit is natuurlijk niet
de bedoeling. Wilt u de Kiss en Ride op de manier gebruiken waarop deze
bedoeld is? Alvast dank!

Leren Leren les 5: concentratie
De les van deze week had als hoofdthema ‘concentratie’. We hebben hierbij nogmaals
de leerstrategie ‘jezelf organiseren’ behandeld. Deze leerstrategie vormt de
onderlegger -het fundament- van alle leerstrategieën die wij op school inzetten. Jezelf
kunnen organiseren heeft met veel vaardigheden raakvlakken en dus ook met
concentratie. Benieuwd naar wat de leerstrategie inhoudt? In dit filmpje wordt de
leerstrategie toegelicht: https://www.youtube.com/watch?v=O5TLkgIuAO8
We hebben met elkaar gesproken over het belang van concentratie en hoe je hier zelf
invloed op kunt uitoefenen door jezelf goed te kennen met betrekking tot concentreren.
Er zijn een aantal belangrijke tips besproken: richt je op één taak tegelijk, deel je werk
op in overzichtelijke taken, zorg goed voor jezelf door voldoende te bewegen, gezond te eten en slaap
en rust voldoende. Daarnaast hebben we een aantal oefeningen gedaan zoals de Stroop-test en het
volgen van het witte team die een bal doorgeeft. Vraag uw kind thuis vooral wat deze oefeningen
inhielden, ze leverden veel gespreksstof op!
Schoolschaaktoernooi 2018
Inmiddels zijn we volop getraind door Geoffrey Beulque van de Schaakvereniging Huizen. De opkomst
bij de trainingen was zeer hoog en de deelnemers reuze fanatiek. De meeste kinderen doen gelukkig
ook mee aan het toernooi a.s. woensdag 14 februari. Er zijn maar liefst 5 teams ingeschreven! Het
toernooi vindt plaats op Scholengemeenschap Huizermaat (Monnickskamp 7 in Huizen). We
verzamelen daar om 13.15 uur boven in de aula. Het toernooi start om 13.45 uur; we rekenen er op dat
alle kinderen ruim op tijd aanwezig zijn. Alle deelnemers krijgen persoonlijk een brief met de indeling
van het team.

