Sterrenboognieuws 10 september 2020
De eerste twee weken zitten er op
Kennismaken
De eerste 2 weken stonden in het teken van een kennismaking van alle groepsleden. Kinderen en
leerkracht namen er ruim de tijd voor om met elkaar kennis te maken. Uitgangspunt is dat kinderen
samen zorgen voor een sociale veiligheid in de groep. De basis voor goed presteren. ‘Onbekend
maakt onbemind’.
Vragen die centraal stonden:
-

Wie ben ik?
Waar woon ik en met wie?
Waar houd ik van?
Wat zijn mijn hobby’s?
Waar word ik blij, boos, verdrietig, etc….. van?
Wat is mijn trigger? Waar reageer ik op en raak dan geïrriteerd?
Wat moet de ander echt van mij weten?
Etc.

Afspreken
De komende 2 weken staat het maken van afspraken in de groep centraal. Naast de school
afspraken, maken we ook groepsafspraken.
Dit noemen we gedragsverwachtingen. Daarmee leren we de kinderen hoe wij de dingen doen in de
groep, hoe wij met elkaar om gaan, hoe wij problemen oplossen, wat de leerkracht verwacht als hij/
zij iets vraagt, wanneer wij stil zijn etc.
Met andere woorden: ‘Zo zijn onze manieren…’

Digitaal ziek melden kind
U kunt uw kind ook digitaal ziekmelden of afmelden voor een doktersbezoek via onze website:
Onze school – formulieren - ziek melden leerling of via onderstaande link:
Ziek melden leerling (ctrl+ klik om te openen)
U hoeft dan niet meer te bellen. De melding komt rechtstreeks bij de leerkracht terecht.
Vermeld hierbij de reden van afmelding.
Website en facebook
Via www.desterrenboog.nl kunt u o.a. informatie en foto’s vinden.
Ook wordt er regelmatig wat geplaatst op onze Facebookpagina: De Sterrenboog

ParnasSys
Op school hebben we een nieuw systeem om de leerlingen te volgen en te administreren, ParnasSys.
Afgelopen maandag, en voor groep 1-2-3 ook dinsdag, zijn we hierin geschoold. Leerkrachten hebben
nu ook een app op hun telefoon waarmee ze snel gegevens van de leerling bij de hand hebben. De

leerkracht kan via de app bellen. Goed voor u om te weten dat er alleen anoniem gebeld kan
worden. Dus mocht u onder schooltijd anoniem gebeld worden dan zou het een leerkracht kunnen
zijn.

Informatie Groep 1/2 en 3
Inloop
De leerkrachten van groep 1, 2 en 3 komen ’s ochtends om 8.20 naar buiten om alle kinderen bij de
poort te ontvangen.
Oproep materiaal themahoek herfst
Wij, leerkrachten van groep 1/2 en 3, zijn op zoek naar materialen voor in de themahoek herfst. Wij
denken hierbij aan regenlaarsjes voor kinderen, een kleine paraplu, een regenjas/poncho in
kindermaat. Heeft u iets thuis, dan mag u dit aan uw kind meegeven.

Data op een rij
17 en 22 sept: Kennismakingsgesprekken
28 t/m 30 sept: Kamp groep 8
30 sept: Start Kinderboekenweek
6 oktober: Leerlingen 12.15 vrij (studiemiddag)
19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
Bijlage:


Berkellands Kampioenschap Stoepranden

