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Agenda
Tot aan de herfstvakantie
Woensdag 30 september
Donderdag 1 oktober
Woensdag 14 oktober
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Dinsdag 3 november

Win-Win gesprekken (zie verderop)
Start Kinderboekenweek
MR vergadering
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
Plantdag Tiny Forest

Ventilatie
In verband met het coronavirus hebben we in de school ramen en deuren zoveel mogelijk
openstaan om te ventileren. Nu het wat kouder wordt kan het daardoor fris zijn in de
school. Zorgt u ervoor dat uw kind hierop gekleed is.
The leader in me
Het 7 weken plan
U heeft het in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen; in de klassen wordt
gewerkt aan het ‘7 weken plan’. Iedere week staat er een andere
gewoonte centraal. Deze wordt verbonden aan de eerder besproken
gewoonten. Zo bouwen we de boom van 7 gewoonten op met elkaar.
Afgelopen week was dat gewoonte 4: Denk Win-Win. Samen met
gewoonte 5 (Eerst begrijpen dan begrepen) vormen zij ruggengraat van het
handelen. Belangrijke gewoonten in het proces van groepsvorming waarin de groepen zich
bevinden (de stormingsfase waarin kinderen zoeken naar hun eigen positie in de groep).
Light House Team
Afgelopen week is het Light House Team bij elkaar gekomen. Dit team bestaat uit Kees,
Nicole, Daisy en Annemarie en zijn de kartrekkers van de verdere ontwikkeling van The
leader in Me. Zij inspireren, initiëren en ondersteunen collega’s in de school.
Leerlingenraad
Deze week zijn de verkiezingen van de leerlingenraad gehouden. Zitting nemen in de
leerlingenraad is niet zomaar iets. Kinderen leren in deze rol verschillende gewoonten te
gebruiken zoals: Wees proactief en Eerst begrijpen, dan begrepen worden. De kinderen die
zich verkiesbaar hebben gesteld hebben vandaag een pitch gegeven in de groep. We
feliciteren de nieuwe leden van de leerlingenraad!

De kinderen die dit jaar hun groep zullen vertegenwoordigen zijn:
- Donderstenen: Yassir
- Boomhut: Loïs
- Vossenburcht: Isa
- Bevers: Mila
- Uilennest: Hakeem
- Sperwers: Emre

Win-Win gesprekken
We realiseren ons dat we ouders veel minder zien en spreken in de huidige situatie. Dit
druist in tegen de visie van de school waarin we de samenwerking met ouders zo belangrijk
vinden. Na goed overleg hebben we besloten om Win-Win gesprekken te houden met
ouders en kind onder strikte voorwaarden.
Tot aan de herfstvakantie plannen we de Win-Win gesprekken verspreid over de middagen.
Tijdens dit gesprek maken kind, leerkracht en ouders nader kennis met elkaar. Ook wordt er
gesproken over een bepaald doel dat het kind heeft en hoe het dit denkt te bereiken.
Gedurende het schooljaar zullen leerling en leerkracht hierover evaluatiegesprekken
voeren. De 7 gewoonten zijn hierbij het uitgangspunt.
Inschrijven gaat via Social Schools. Maandag 28 september opent de inschrijving en
ontvangt u een bericht op uw telefoon.
Als u met uw kind op gesprek komt geldt het volgende:
-

Kom niet te vroeg maar precies op tijd.
Beantwoord de gezondheidsvragen. Kom niet wanneer u last heeft van klachten.
De gesprekken vinden plaats in het lokaal. Houd afstand van elkaar.
We vragen u dringend met één ouder deel te nemen aan het gesprek.
Verlaat direct het gebouw na afloop van het gesprek.
Voert u het gesprek liever per telefoon of via Teams, geef dit dan aan bij de
leerkracht middels een bericht in Social Schools.

Schoolfotograaf
Op woensdag 14 oktober komt de schoolfotograaf op school. Zij maakt
een groepsfoto, een portretfoto en een foto van de broertjes en zusjes
die op school zitten. In verband met corona is het dit jaar niet mogelijk
om gezinsfoto’s te laten maken met broertjes en zusjes die niet op
school zitten. We hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is.
Na ongeveer 14 dagen ontvangt u via school een inlogkaartje waarmee u
de foto’s online kunt bestellen.

Wist u dat…
-

De kinderen genieten van de voetbalkooi maar
dat de waterspeelplek ook erg in trek is.

-

‘De wijze uilen’ jongeren kinderen begeleiden
bij het omgaan met de dieren. Wat een mooie
schoolbrede leiderschapsrol!

-

Groep 7 en 8 maandag tijdens de gymles een workshop ‘schermen’ krijgen van
schermvereniging La Prime. Een hele oude strategische sport die sinds kort ook in
Ede wordt aangeboden.

-

De kinderen van groep 3 in de Boomhut al voor kunnen lezen aan de
kinderen van groep 2.

-

De kinderen van de
Sperwers groene vingers
hebben!
Dat er ook hele sterke
kleuters hebben
geholpen.

-

