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N EW SLET T ER

Sch ooljaar 2021-2022 n u m m er 6
Eer st e r appor t age
A.s. vrijdag krijgen de
kinderen van groep 2 t/m 8
een eerste
voortgangsrapportage mee
naar huis. In deze eerste
rapportage beschrijft de
leerkracht 1 of 2 kwaliteiten
en ontwikkelpunten van uw
kind(eren). De kinderen
zeggen daar zelf ook iets over.
Zij vullen een zelfevaluatie in.
Er vindt niet standaard een
ouder-kind-leerkracht gesprek
plaats na dit rapport. In het
startgesprek heeft u als het
goed is afspraken gemaakt
over de wijze en frequentie
van contact. Alleen op verzoek
van u of de leerkracht wordt
er een gesprek n.a.v. deze
rapportage ingepland. Mocht
u daar behoefte aan hebben,
dan kunt u dit via Parro
kenbaar maken aan de
leerkracht.
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Nasch ools
m u ziek aan bod
Stichting Muziek Opmeer
komt met een fantastisch
aanbod! 5 weken GRATIS
muziekles op een instrument
naar keuze. De lessen vinden
na schooltijd plaats in één van
de basisscholen in de
gemeente Opmeer. Snelle
actie is gewenst! U kunt t/m
a.s. vrijdag 5 november uw
kind aanmelden.
In de brief in de bijlage leest u
meer.

agna.

AGENDA
vr 5 november

Eerste voortgangsrapportage mee

di 9 november

Voorlichtingsavond VO 20.00 uur

wo 10 november Studiedag, kinderen vrij
di 16 november

Ondersteuningsteamoverleg

di 23 november

MR-vergadering 19.45 uur

STUDIEDAG 10 NOVEM BER
Volgende week woensdag 10
november hebben wij een
studiedag, de kinderen zijn de
hele dag vrij.
Op deze studiedag gaan wij in
de ochtend verder met onze
persoonlijke en professionele
ontwikkeling, op weg naar een
krachtig en professioneel team.
In de middag gaan wij aan de
slag met ons begrijpend
leesonderwijs. Wat vinden wij
nu goed begrijpend
leesonderwijs, passend bij onze
visie? Hoe doen we het nu en
hoe zouden we het graag
willen? En wat gaan we met
elkaar oppakken om ons
begrijpend leesonderwijs te
verbeteren?
Een drukke dag voor ons, maar
met een heel waardevolle
inhoud voor onze eigen
ontwikkeling. En daarmee ook
voor uw kind(eren)!

OUDERAVOND VREEDZAM E SCHOOL

Save t h e dat e!
Dinsdag 30 november 19.00 - 20.45 uur
Ouderavond Vreedzame School

Twee jaar geleden zijn wij gestart met De Vreedzame School.
De Vreedzame School is een programma waarin kinderen leren
om samen beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, zich
verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de gemeenschap en
leren open te staan voor de verschillen tussen mensen. Het hart
van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie,
maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat kinderen de
aangeleerde vaardigheden gaan toepassen in hun eigen sociale
omgeving.
Dit programma past heel goed bij onze visie dat de klas en de
school een afspiegeling is van de maatschappij. Op onze school
leer je niet alleen leren, maar leer je ook leven. Hoe doe je dat als
democratisch, kritisch en verantwoordelijk burger?
Bij het invoeringstraject, waarin wij als team zijn getraind en
begeleid door Irma de Bood van de Onderwijsbegeleidingsdienst,
hoort ook een informatieavond voor ouders. Door alle Corona
maatregelen heeft deze nog steeds niet kunnen plaatsvinden.
Ook na de persconferentie van gisteravond durven wij het
vooralsnog aan om deze avond nu daadwerkelijk in te plannen.
Wel willen we graag dat u zich aanmeldt via
marjolein.devries@skowf.nl. Het belooft een interactieve avond te
worden, waarin u niet alleen hoeft te luisteren, maar ook gaat
ervaren en dóen. U komt toch ook?

BIJLAGEN
- Brief Stichting Muziek Opmeer over naschools
muziekaanbod
- Brief webinar 'Opvoeden is vooruit kijken!'
- Brief online bijeenkomst 'Mijn kind
verdwijnt in sociale media en/of gamen'

