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Agenda
16-11-2020
17-11-2020
19-11-2020
25-11-2020
03-12-2020
04-12-2020
14-12-2020

Schoen zetten op school (gr. 3 t/m 8 schoen mee!)
Lootjes trekken gr. 5 t/m 8
Blazersklas start
Studiedag (leerlingen vrij)
Surprise meenemen naar school (gr. 5 t/m 8)
Sinterklaas
Kerstviering

Sinterklaas 2020
De kinderen van groep 1 t/m 8 zetten aanstaande maandag 16 november hun schoen. De groepen 1-2 zullen
hier de gymschoen voor gebruiken. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een schoen van huis meegenomen.
De kinderen van de groep 5 t/m 8 trekken dinsdag 17 november lootjes en krijgen €4,50 voor een cadeautje in
de surprise. Deze surprise mag donderdag 3 december mee naar school. Na schooltijd mogen de kinderen de
surprises uit andere groepen bekijken van 15:15-15:45. Helaas mogen i.v.m. Corona ouders hier niet bij zijn.
Hier een aantal leuke surprise ideeën: https://www.mamaliefde.nl/blog/sinterklaas-surprises-origineelgrappig-makkelijk-zelf-maken-kopen/
Vrijdag 4 december vieren wij het sinterklaasfeest op het schoolplein. We doen dit alleen met de groepen 1
t/m 5, om zo weinig mogelijk volwassenen op het schoolplein te hebben. De kinderen verzamelen ‘s ochtends
in de klas en mogen hun jas aanhouden. Zorg dat uw kind op tijd is! Helaas mogen de ouders dit jaar niet bij de
intocht van Sinterklaas zijn, i.v.m. Corona. Op een feestelijke manier zullen wij Sinterklaas en zijn Pieten
verwelkomen. Als het feest buiten afgelopen is, gaan alle kinderen terug naar hun eigen klas. Groep 1-4 is om
12:00 uit. De bovenbouw heeft wél les in de middag.
Wilt u uw kind deze dag wél een pauzehapje en drankje meegeven? Wij zorgen natuurlijk ook voor wat lekkers.
Namens de Sinterklaascommissie,
Juf Linda
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De nieuwe rekenmethode
Weet u het nog? Hoe wij midden in de eerste golf zowaar een lichtpuntje werden met de aankondiging dat er
een nieuwe rekenmethode kwam? Hoe u de volgende dag wakker werd in de wetenschap dat er iets leuks
stond te gebeuren?
Inmiddels werken wij nu een week of tien met de nieuwe WIG (Wereld in Getallen 5) en het blijkt een
uitstekende keuze te zijn geweest. Ja, natuurlijk… bij een nieuwe methode is het altijd even zoeken naar de
optimale werkwijze. Bovendien zijn de eisen die een vernieuwde methode aan de kinderen stelt altijd net even
hoger dan die in de voorgaande versie en dat merken de kinderen in het begin best. Maar nu de mist van de
eerste weken is opgetrokken, zien we een zeer degelijke rekenmethode, waar fijn mee te werken is.
Sterk aan de methode is de grote -blijvende – aandacht voor de basisvaardigheden binnen het hoofdrekenen.
WIG 5 kent veel testmomenten, waardoor kinderen voortdurend gemonitord worden. Het is een
overzichtelijke methode met heldere doelen, waarmee kinderen op behoefte bediend kunnen worden. De
lessen worden uitstekend digitaal ondersteund: zo kan het zomaar gebeuren dat de kinderen via een filmpje de
pizzabakker bezoeken, waardoor het rekenen met breuken hun het water in de mond doet lopen…
Dus mocht u -weliswaar op afstand- een glimlach op het gezicht van een van de leerkrachten op de Cirkel zien,
dan weet u waar deze vandaan komt!
Namens de rekencommissie,
Meester Wouter
Engels
Het afgelopen jaar, vertraagd door de corona-perikelen, heeft de vakgroep Engels een nieuwe methode
uitgezocht. Het doel was om een methode te vinden met een betere aansluiting op het Voortgezet Onderwijs
(VO). De keuze is gevallen op Stepping Stones Junior. De methode wordt de komende tijd geïntroduceerd in
alle groepen. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u een nieuwsbrief vanuit de methode Stepping Stones.
Kerst
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren hoe de kerstviering eruit komt te zien in deze bijzondere
tijd.
MOO (thuiswerken)
De kinderen werken dagelijks in MOO op school. Nu merken wij regelmatig dat leerlingen ook thuis aan de slag
gaan in MOO. Wij waarderen het harde werken enorm, maar het levert nu op school wat problemen op. Werk
waar nog instructie voor gegeven moet worden, is dan vaak al gedaan.
Wilt u zo vriendelijk zijn om, wanneer de reguliere lessen gewoon doorgaan, uw kind niet in MOO te laten
werken zonder overleg met de leerkracht.
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Vacatures TSO
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze TSO, die op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag
beschikbaar zijn om met onze leuke kinderen te lunchen en buiten te spelen. We werken op basis van een
vrijwilligersvergoeding en hebben de nieuwe medewerkers het meeste nodig op donderdag en vrijdag.
Waar zijn we specifiek naar op zoek?
U bent goed met kinderen en u vindt het leuk om te helpen bij de TSO.
U beheerst de Nederlandse taal voldoende.
U wilt dit doen tegen een vrijwilligersvergoeding
U bent (liefst) meerdere dagen beschikbaar (in het kader van continuïteit in de groep)
U krijgt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wanneer deze aangevraagd wordt.
Als u ons TSO-team graag komt versterken dan mag u een mail sturen naar c.bakker@ogamstelland.nl of even
bellen naar de school. Kent u iemand die dit heel erg leuk zou vinden? Een oma, opa, tante of oom, stuur dit
bericht dan alstublieft door.
In eerste instantie maken we een afspraak om kennis te maken alvorens we een beslissing maken om aan de
slag te gaan. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan zullen we een sollicitatieronde opzetten.
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