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Agenda
Maandag 9 november

11-12 november
11 november
13 november

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen vandaag hun rapport.
Ouders kunnen vanaf 17.00 uur intekenen voor een rapportgesprek via
de Parro-app.
Rapportgesprekken met ouders
Sint Maartenfeest (gaat helaas niet door)
Spelletjesmiddag

Hiep hiep hoera!

8 november

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

9 november
11 november
12 november

Patou
Musab
Amy
Novan
Melanie
Luus

Groep 6
Groep 5
Groep 2B
Groep 2A
Groep 6
Groep 6

Mededelingen en verslagen
Intekenen voor de oudergesprekken
Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8
hun rapport.
Op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020 staan de
oudergesprekken gepland.
In verband met de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om de gesprekken op school te laten
plaatsvinden. U kunt vanaf maandag 9 november vanaf 17.00 uur via de Parro-app intekenen voor
een gesprek. Er is een landelijke storing bij Parro, dat maakt dat u vandaag niet kunt intekenen.
De gesprekken worden dan via Teams of telefonisch gevoerd, dat kunt u bij het intekenen
aangeven. Dit rapportgesprek is op vrijwillige basis.
Sinterklaasfeest
Hoera, we gaan ook dit schooljaar gezellig het Sinterklaasfeest vieren.
Het Sinterklaasjournaal speelt een belangrijke rol in de Sinterklaasgebeurtenissen op school. Vanaf maandag 9 november is het
Sinterklaasjournaal dagelijks te zien om 18.00 uur op NTR Zapp.
Zaterdag 14 november a.s. komt Sinterklaas aan in Nederland.
Wij vragen u vriendelijk of uw kind(eren) naar deze aankomst op
NPO/NTR Zappelin mag (mogen) kijken.
Er kan namelijk het één en ander gebeuren, waar we later op school ook mee te maken krijgen…
Alle afleveringen zijn terug te zien op www.sinterklaasjournaal.nl. Dit is een leuke interactieve site,
waar ook liedjes en spelletjes op te vinden zijn. In de klassen zal er vaak terug worden gekomen op
het laatste actuele nieuws over Sint en zijn Pieten!

Computerles.
Vandaag zijn de leerlingen van de groepen 8 en 5
gestart met de mediawijsheidlessen.
We maken daarbij gebruik van het programma
Hackshield.
De kinderen leren daarmee om te gaan met
cybercrime. Denk hierbij aan het maken van een
veilig wachtwoorden en het achterlaten van
gegevens.
De groepen krijgen 3 lessen achter elkaar aangeboden.
De lessenserie wordt afgesloten met een echt Cyberagent-diploma.
In december worden deze lessen aan de groepen 6 en 7 aangeboden.
Squashles
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 5, 6, 7 & 8 onder leiding van trainer Donny een
squash clinic gehad. Leerlingen hebben met veel plezier kennis gemaakt met de verschillende
onderdelen van squash.
Na afloop hebben de leerlingen MeerSquash Jeugd Diploma, een voucher en een strippenkaart
ontvangen. Met de voucher mogen de leerlingen 1x gratis squashen op de squashbaan en met de
strippenkaart mogen de leerlingen 3 proeftrainingen doen met leeftijdsgenoten.
meer foto’s van de squashlessen vindt u op de website.

Executieve functies
Na de herfstvakantie zijn we in de groepen 1 tot en met 8
gestart met bewustwording van de executieve functies
bij de leerlingen. Executieve functies zijn de verschillende
gebieden in de hersenen die ervoor zorgen dat wij iets
op een handige manier doen.
Dit gaan we oefenen met lessen over ‘De Boot’.
Het anker, kompas, en de landkaart zijn inmiddels geintroduceerd.
• Anker (inhibitie): heb je nodig om te remmen/je te richten
Je hebt je anker nodig om te stoppen met waar je mee bezig bent en je aandacht bijvoorbeeld bij
de uitleg van de juf te houden. Maar ook om eerst na te denken en daarna pas aan het werk te
gaan.
• Kompas (plannen en organiseren): plan maken hoe je gaat varen en welke spullen je nodig hebt
onderweg. Je hebt je kompas nodig om te bedenken hoe je de taak gaat aanpakken en welke
spullen je nodig hebt.
• Landkaart (werkgeheugen): om te onthouden welke route je vaart

Je hebt je landkaart nodig om te bedenken wat je al over een onderwerp weet en om nieuwe
informatie te onthouden (bijvoorbeeld welke opdrachten je moet maken van de juf/meester,
tussenantwoorden enz.).
Volgende week wordt de schroef onder de aandacht gebracht.
• Schroef (taakinitiatie): de boot in beweging brengen en laten varen
Je hebt je schroef nodig om te kunnen starten aan je taak en door te kunnen werken; niet te snel
en niet te langzaam, je schroef draait op het juiste tempo.
Heeft uw zoon of dochter thuis al iets vertelt over de onderdelen van de boot? En wilt u hier thuis
ook aandacht aan besteden?
Bij Vesterpost 10 heeft u een bijlage ontvangen met verschillende gezelschapspelletjes die u thuis
kunt spelen om deze gebieden te oefenen.

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

