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Van de Sinterklaascommissie
De sinterklaascommissie heeft afgelopen week overleg gehad
met Sint en zijn pieten.
In verband met de huidige coronasituatie hebben Sint en zijn pieten
laten weten vrijdag 3 december niet live op het Sterrenschip te komen.
Dat vinden we erg jammer maar we respecteren deze keuze.
Natuurlijk gaat de viering van het sinterklaasfeest in de groepen
gewoon door. Net als vorig jaar wordt er een Sinterklaasfilm
gemaakt. Deze film zal op 3 december in de klassen afgespeeld
worden.
De Sinterklaascommissie

Van het KiVa-team
Mededeling vanuit het Kiva-team:
Het Kiva kijkmoment van woensdag 2 maart is verplaatst naar
woensdag 13 april. Het kijkmoment is van 14.00 uur tot 15.00 uur en
is bedoeld om in de school te komen kijken naar waar uw kind(eren)
mee bezig is (zijn) rondom Kiva.
Noteer het vast in uw agenda. Hopelijk tot dan!

Door de klas lopen pietjes. Alle pieten vullen
samen de schoentjes met pepernoten. Net
als in het echt!
In elk schoentje moeten precies genoeg
pepernoten. We kunnen zien hoe veel
pepernoten er in de schoen horen, want er
liggen getalkaarten naast. De pepernoten
worden zorgvuldig uitgeteld door de eerste
piet. Om echt zeker te weten dat het klopt
wordt er vervolgens gecontroleerd door de
tweede piet. Wanneer het klopt, mogen de
pietjes naar de volgende schoen. Bij deze
schoen worden de rollen omgedraaid zodat
iedereen oefent met tellen EN natuurlijk
met samen spelen en delen.
En dat samen spelen samen delen.. lukt
deze pietjes steeds beter!

Op 3 november vond het eerste ouderpanelavond van dit schooljaar plaats.
Een ouderpanel bestaat uit een willekeurig geselecteerde groep ouders die
gezamenlijk met de directie van gedachten wisselen over een bepaald
thema.
Het thema deze avond stond in het teken van ouderbetrokkenheid. Er is
deze avond gesproken over hoe ouders betrokken willen worden bij de
school, welke informatie willen ouders ontvangen over wat wij als school of
groep doen. Het ging hierbij niet om informatie m.b.t. de ontwikkeling van
het eigen kind maar de informatie over de groep en school.
Op een interactieve manier is er, aan de hand van vragen, in groepjes
gesproken en zijn ideeën opgeschreven. Hieruit kwam onder meer naar
voren dat de informatievoorziening via één kanaal, MijnSchool, als prettig
wordt ervaren. De gebruiksvriendelijkheid van de MijnSchoolapp zou soms
beter kunnen. De frequentie van informatie middels berichten en/of foto’s
wordt door de ouders over het algemeen positief ervaren. Het merendeel
vindt het prettig om inzicht te hebben in de lesstof middels de ouderbrieven,
vooral wanneer leerlingen moeite hebben met de lesstof.
Ouders waarderen de foto’s die geplaatst worden op MijnSchool. Het geeft
ouders een inkijkje in de school of van een activiteit. Er werd geopperd om
ouders meer te informeren over wat er in de groep rondom KiVa speelt.
Waar wordt in de klas als groep aan gewerkt, wat wordt lastig gevonden.
Het thema ouderbetrokkenheid blijft voor ons als school een belangrijk punt.
De input die deze avond naar voren is gekomen nemen we mee naar het
team. We zullen met elkaar bespreken wat en hoe we ons hierin kunnen
ontwikkelen. Daarnaast wordt input van deze avond gebruikt bij het
opstellen van het beleid rondom halen/brengen en de wijze waarop we
ouderbetrokkenheid willen vormgeven.
We kijken terug op een interactief en fijn ouderpanelgesprek. De aanwezige
ouders willen we nogmaals hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en
hun inbreng in dit ouderpanelgesprek.
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