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Een sterke basis voor de toekomst!

Bijlage: Brief van Aves, schema oudergesprekken

Uit het team
Met het hele team volgen we dit schooljaar een scholing van Fides. Op 15 november hebben we de derde
bijeenkomst gehad. In zes bijeenkomsten, inclusief een ouderavond, die gepland is op 8 maart 2018, leren we als
leerkracht te werken met de Fides ’methode’. Theoretisch en praktisch worden de bijeenkomsten ingevuld met
veel ruimte voor ieders talent en voor zelfreflectie. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van de leerkracht.
Hierdoor krijgen we nog meer handvatten om samen met de kinderen (en de ouders) te werken aan
zelfvertrouwen en weerbaarheid, aan betrokkenheid en verbondenheid.
Fides werkt daarbij met symbolen, zodat we aan de kinderen zichtbaar kunnen maken, wat we bedoelen.
Op dit moment werken we al in de groepen met de symbolen van de ballon, de domino, de sleutelbos en het
ladekastje met het ojee en okee laatje. Eén van de symbolen zullen we toelichten:
De sleutelbos: We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om
de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels
hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te
proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik
geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.
Misschien begrijpt u het al, maar nu hebben we een probleem.. ☺! We willen
graag allemaal zo’n mooie sleutelbos in onze klas! Kunt u ons helpen? Heeft u
nog (oude) sleutels ergens bewaard, die wij mogen gebruiken?? Dan kunnen we
allemaal dit belangrijke symbool in de klas gaan gebruiken.
Uit de groepen
Sinterklaas is weer in Vollenhove aangekomen en dat hebben we gemerkt! Maandag zagen we dat er Pieten in
school zijn geweest. Ze hebben voor ons allemaal iets lekkers meegenomen.
Gevraagd voor alle groepen: (oude) sleutels om een sleutelbos te kunnen maken.
Oudergesprekken
Het schema van de oudergesprekken is als bijlage toegevoegd bij de mail. Ook hangt het schema op het
mededelingenbord in de gang.
Typediploma
Eén keer in de 2 jaren bieden wij de mogelijkheid in de bovenbouw om een typediploma te halen via het digitale
typesysteem ‘Type Topia’ (ouders dragen zelf zorg voor de kosten van de cursus). De kinderen mogen onder
schooltijd de lesjes van het speels opgezette Type Topia maken en kunnen dan na ongeveer een half jaar hun type
examen doen. Dit gaat uiteraard niet ten koste van de basisvakken. U krijgt binnenkort bericht hoe uw kind
hiervoor aangemeld kan worden.
Jarigen
Deze week is Fay Botma in groep 1 gestart. We wensen haar en haar familie een fijne
tijd toe op de St. Martinusschool.
Celine Weys heeft een zusje gekregen op 14 november. Ze heet Ilena en alles gaat heel
goed. Van harte gefeliciteerd!
Op 30 november viert Tiemen Klappe zijn verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd en
een fijne dag!

Agenda
28 en 30 november
1 december
5 december
7 en 12 december
21 december
22 december
25 december
8 januari

Ouder(-kindportfolio) gesprekken.
Afsluiting ateliers groep 5 t/m 8 vanaf 14.30 uur
Sinterklaasfeest. Aankomst Sint: Tussen 8.45 en 9.00 uur
Oudergesprekken groep 1
Kerstviering (’s avonds in de kerk)
Alle kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Weer naar school

