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Belangrijke data
Mei
28 mei
30 mei
02 juni
06 juni
07 juni
08 juni
13 juni
09 juli

Ouderkring midden- en bovenbouw: Kinderen online
Staking uitgeroepen voor Gelderland primair onderwijs
(Het team van de Zandbergschool staakt. De school is deze dag dicht.)
Dag van de bouw
MR workshops en scholing update
Bootcamp groep 3 t/m 8
Hockeyclinic groep 7/8
Buitenspeeldag
Schoolreis onderbouw
Schoolreis middenbouw
Schoolreis bovenbouw

Uitnodiging ouderkring voor ouders van midden- en bovenbouw: ‘Kinderen online’
Ouders van de onderbouw zijn uiteraard ook van harte welkom.
Datum: Maandag 28 mei 2018 19.30-20.30 uur
Tablets, smartphones, games en sociale media: onze kinderen zijn er maar druk mee.
Ze beleven online veel plezier en leren nieuwe vaardigheden. Gesprekken vinden steeds meer plaats via sociale
media. Buiten het zicht van ouders en leerkrachten.
En dat roept vragen op:
* Wat doen onze kinderen precies wanneer ze online zijn?
* Wat leren ze ervan en waar moeten ze juist op letten?
* Hoeveel ruimte en vrijheid geven we ze als ouders?
* Hoe kunnen wij onze kinderen begeleiden tot bewuste en kritische gebruikers van nieuwe media?
Tijdens deze ouderkring ‘Kinderen online’ krijg je antwoord op deze vragen.
We bespreken ook hoe je kunt handelen als er online problemen ontstaan.
Welke afspraken je hierover kunt maken met je kind en hoe je hierin kunt samenwerken met de school.
Je kunt rekenen op een onderhoudende bijeenkomst met praktische tips, voor thuis en op school.
Er is gelegenheid om je mening en ervaring uit te wisselen. De avond wordt verzorgd door Klaartje Schüngel van
SocialmediaIMPACT. Voor meer informatie: www.socialmediaimpact.nl
De school is dicht op 30 mei
Op woensdag 30 mei zal door medewerkers in het primair onderwijs in de regio Gelderland worden gestaakt. De
organisaties die verenigd zijn in het PO-front hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek
meer kracht bij te zetten. Het onderwijspersoneel wil na de landelijke stakingsdag in oktober 2017 extra aandacht
vragen voor: Extra geld voor eerlijke en rechtvaardige salariëring, minder werkdruk in het primair onderwijs,
aandacht voor het tekort aan onderwijskrachten, de bezuinigingen in het onderwijs die elk jaar weer aan de orde zijn.
Na de landelijke staking worden nu stakingen uitgeroepen per provincie. Mocht je vragen hebben over opvang, of de
staking, dan kan je contact opnemen met Joep.
Musical groep 7/8
De 7e en 8e jaars leerlingen zijn deze week gestart met hun musical. Zij hebben allemaal een rol gekregen en de
komende dagen gaan ze flink oefenen. Dit doen ze niet alleen op school, maar moeten ook als huiswerk hun rol
thuis instuderen. We zijn organisatorisch nog bezig om wat punten op de i te zetten, dus verdere informatie krijg je
op een later tijdstip.
Het Leerplein
Het onderwijs op onze school verandert steeds een beetje. Sinds dit jaar werken de midden- en de bovenbouw met
Snappet en zien de rapporten er inmiddels anders uit. Dat doen we met een reden:
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- Wij willen steeds meer op maat lesgeven. Daarom passen we de leerstof aan bij wat de kinderen nodig hebben.
- We willen graag dat kinderen zich steeds verder ontwikkelen en de manier van leren laten we meer aansluiten bij
wat de kinderen nodig hebben.
Instructie en ondersteuning
Sommige kinderen hebben meer instructie nodig, anderen maar heel weinig en sommige kinderen helemaal niet, of
niet altijd. We willen zo effectief mogelijk omgaan met de lestijd. Als voorbeeld: als je geen instructie nodig hebt, is
het ook niet handig dat je een instructie-les volgt. In dat geval kan je beter gelijk gaan oefenen, of laten zien dat je
nog meer leerstof aan kan.
Deze manier van lesgeven vraagt om andere middelen (bijvoorbeeld Snappet) een andere inzet van ons als
leerkrachten én een andere indeling van de ruimte.
Op dit moment werken we vooral in de klaslokalen. De bovenbouw maakt al een beetje gebruik van de hal, maar
dan is er nog een extra lokaal voor activiteiten.
Deze ruimten willen we met ingang van het nieuwe schooljaar anders gaan gebruiken. De klassen blijven de plek
waar de kinderen instructie krijgen. Het extra lokaal gaat gebruikt worden voor lesactiviteiten die meer beweging of
grotere groepen vraagt. Je kan dan denken aan toneelstukjes in het kader van taallessen, knutselopdrachten, het
poten van planten of het doen van proefjes. De hal krijgt in deze opzet een nieuwe functie. Het wordt een” leerplein”.
Een plek waar kinderen onder begeleiding kunnen werken aan hun leerdoelen. Zachtjes overleg met elkaar is
mogelijk, maar het is vooral een ruimte waar je rustig kan werken. Er komen kasten te staan met materialen die
nodig zijn om te leren. Bijvoorbeeld rekenrekken, rekenmachines, computers om informatie op te zoeken,
oefenmateriaal voor tafels, wandplaten voor het vervoegen van werkwoorden, etc., etc..
Voor de zomervakantie gaan we al voorzichtig proefdraaien zodat we alvast een beetje kunnen ontdekken of de
inrichting en de spelregels anders of beter kan.
Nieuwe regels wet gegevensbescherming
Met het team hebben we een inventarisatie opgesteld om te voldoen aan de nieuwe wet gegevensbescherming. Op
veel onderdelen voldoen we aan het wettelijke kader. Op een aantal onderdelen zullen we zaken bijstellen en
nieuwe regels opstellen.
Keuze HVO en/of GVO schooljaar 18-19
Elk schooljaar is er de gelegenheid om te kiezen tussen HVO en GVO.
Komende week krijgen alle kinderen de bief mee met informatie en de mogelijkeheid een keuze te maken.
Bootcamp groep 3 t/m 8
Vanwege zwangerschapsverlof van een van de medewerkers van BeActive is onze bootcamp van vrijdagmiddag 25
mei verplaatst naar 7 juni. Dit valt op een donderdag. Dat houdt in dat we nu met groep 3 t/m 8 naar bootcamp gaan.
Om 8.30 uur gaat meester Eugène met zijn groep lopend naar het Schaffelaarse Bos waar BeActive met de kinderen
gaan bootcampen. Groep 6/7/8 gaan om 9.30 uur lopend naar het bos en gaan daarna aan de slag. Omdat het bos
geen kleedkamers heeft, is het handig om makkelijke en oude kleren aan te trekken.
Wij hebben er zin in.
Hockey les groep 7 en 8
Op vrijdagmiddag 8 juni hebben de kinderen van groep 7 en 8 hockeyles bij de hockeyclub. We gaan hier om 12.45
naar toe en we starten om 13.00 uur en het is om 15.00 uur afgelopen. De kinderen mogen vanaf de hockeyclub
direct naar huis of lopen met juf Tamara terug naar school. Om zo prettig mogelijk de les te volgen, heeft de
hockeyclub gevraagd om de kinderen in sportieve kleding te laten komen met loop- of kunstgrasschoenen. Dit
mogen geen voetbalschoenen met noppen zijn. Ook is het handig dat de kinderen iets van drinken meenemen voor
in de pauze. We verheugen ons op een sportieve les!
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Gastles Jonge Medelanders
Op donderdag 24 mei hadden de kinderen van groep 6/7/8 een gastles van 2 dames van Jonge Medelanders. Zij
waren niet alleen maar hadden Ali meegenomen. Ali is een jonge asielzoeker van 18 jaar die vertelde hoe zijn leven
er in een AZC eruit ziet. De 2 dames hebben een verhaal verteld over waarom mensen naar Nederland komen, wat
ze krijgen qua zakgeld en wat mensen er allemaal voor moeten betalen. De kinderen hebben zeer geïnteresseerd
geluisterd, vragen gesteld en waren erg onder de indruk. Het was een leerzame en boeiende gastles.
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