
 

 

Agenda 

Donderdag 30 november 

MR vergadering 

 

Dinsdag 5 december  

Sint feest 

Continue rooster groep 3 t/m 8 tot 

14.00 uur. Groep 1 / 2 tot 12.00 uur. 

 

Donderdag 7 december 

Kerst versieravond 19.00 uur  

. 

 

Schoolwise 

Na de kerstvakantie gaan wij starten met Schoolwise. Schoolwise is een digitaal 

systeem horende bij de bibliotheek op school. 

Een leuk boek gevonden, maar het is uitgeleend? Zet het op je verlanglijst! De volgende 

keer dat de leerling inlogt bij het SchoolWise Portal kan via 'Mijn gegevens' de verlang-

lijst op worden gezocht om te zien welke boeken hij/zij graag nog eens wilde lenen. 

Leerlingen kunnen zien welke boeken ze nu of eerder geleend hebben, via school of 

privé. Zo kunnen ze een boek eenvoudig terug vinden om er een leeslog van te maken. 

In het leeslog geven leerlingen kort aan wat ze van een boek vinden. Dat doen ze door 

sterren te geven en door steekwoorden te kiezen die bij het boek passen. Dit, en nog 

veel meer mogelijkheden, zijn er voor leerlingen in Schoolwise. Wij zijn enorm blij met 

Schoolwise en verheugen ons erop om het systeem te gaan gebruiken. 

Kijk in de kast 

Via ‘Kijk in de kast’ kunnen leerlingen virtueel in de kast neuzen. Ze kunnen bij-

voorbeeld zien welke boeken er allemaal voor hun leeftijd geschikt zijn, of welke 

strips er allemaal te vinden zijn. Ze kunnen zo’n kast in willekeurige volgorde door-

Studiedag en ‘geen leerlingen’ dag. 

Afgelopen studiedag hebben we een vervolg gegeven aan De Vreedzame School. Het voorbereiden van de lessen hoe we conflicten oplossen 

op school. Wat we daarbij van elkaar verwachten. Welke vaardigheden we de kinderen leren om e.e.a. op te lossen. Ook hebben we gesproken 

over het inzetten van kinderen bij het oplossen van conflicten binnen de school en op het schoolplein. In het nieuwe jaar, na de kerstvakantie, 

zullen we kinderen gaan opleiden als mediators. Een aantal kinderen zal daarvoor getraind worden door een trainer van De Vreedzame School 

en gaan assisteren om kinderen te helpen bij het oplossen van een conflict.  

Op de ’geen leerlingen dag’ hebben we met elkaar gesproken over het afstemmen in de combinatiegroep. Wat daarbij nodig is en waar we de 

komende tijd aan gaan werken. We begrijpen dat het voor ouders/verzorgers altijd een heel geregel is om opvang op studie- en  ‘geen leer-

lingen’ dagen te regelen. Voor de school hele belangrijke dagen om te werken aan het optimaliseren van ons onderwijs. 

Zoals u wellicht  in de media heeft kunnen vernemen zal er op 12 december weer actie gevoerd worden in het onderwijs. Ondanks dat er op 

school en bestuursniveau er begrip is voor de actiebereidheid van het onderwijzend personeel is het nog niet bekend of er op alle scholen 

gestaakt gaat worden en het bestuur heeft nog geen standpunt ingenomen of deze actie ondersteund wordt. We realiseren ons dat dit nog 

geen duidelijk antwoord is maar zodra e.e.a. wel duidelijk wordt, zullen we u hier nader over informeren.  

 

 

10 minuten gesprekken 

Volgende week hebben de 

groepen 3/4 , 4/5 en 5/6 tien 

minuten gesprekken. 

Intekenlijsten hangen bij de deur 

van het klaslokaal. Hoewel de 

gesprekken niet verplicht zijn, 

zouden wij het wel enorm 

waarderen als u langskomt voor 

een gesprek. De gesprekken zijn 

namelijk wel belangrijk! 
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