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Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

Maandag 19
december

Groen mee naar school
voor de kerstbakjes

1-8

OR-activiteit

Woensdag 21
december

Kerstbakjes maken

1-8

OR-activiteit

Donderdag 22
december

Kerstbuffet op school

1-8

18.00 uur

Vrijdag 23
december

Alle leerlingen ’s middags
vrij

1-8

Om 12.00
uur vrij

26 dec t/m 6 jan

Kerstvakantie

1-8

Laatste nieuwsbrief 2016
Kerst
Brief aan ouders groep 5
t/m 8
Jeugdcross

Januari 2017

Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

Maandag 9 januari

1e schooldag in het
nieuwe jaar

1-8

Leerlingen
8.25 uur op
school

Dinsdag 17 januari

Oud papier

18.00 uur

Dinsdag 17 januari

MR op locatie

19.30 uur
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Nieuwsbrief mail
Beste ouders,
U krijgt de nieuwsbrief per mail toegezonden. Als afzender staat er nu
Albert Wilkens.
Ik verstuur de nieuwsbrief niet persoonlijk, maar het huidige systeem
geeft bij het verzenden automatisch de naam van de directeur van de
school aan.
Albert Wilkens

Laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar
Een half schooljaar zit er al weer bijna op. Het eerste half jaar is goed
verlopen. Alle groepen draaien goed en we hebben gelukkig weinig
ziekteverzuim gehad. We gaan er vanuit dat we ook in 2017 allen
gezond blijven.
In de schoolontwikkeling zijn we ook met goede zaken bezig:
 We zijn in groep 5 gestart met een nieuwe aanpak voor het
begrijpend lezen: DENK! Een thematische aanpak waarbij we op
functionele wijze werken aan begrijpend lezen en
woordenschatontwikkeling.
 Daarnaast is en blijft het belangrijk dat de kinderen thuis ook
blijven lezen en/of dat u als ouders uw kind(eren) regelmatig
voorleest of samen met uw kind gaat lezen. Alice Bieringa doet in
het kader van haar studie onderzoek naar de effecten van de
schoolvakanties op de leerresultaten van de kinderen. Wat is het
effect als kinderen in de vakantie wel of niet blijven oefenen met
lezen maar ook met tafels e.d.? Een interessant en zinvol
onderzoek.
 Gebruik van tablets, gedigitaliseerd leren (gepersonaliseerd
onderwijs): We zijn ons aan het oriënteren op het gebruik van
tablets of gedigitaliseerd leren om daarmee de kinderen ook
meer zelf verantwoordelijk te laten/leren zijn voor hun eigen
leerproces; wat wil je leren, wat heb je nodig en hoe pakken we
dat aan? We hebben voorlichting gehad en gaan nog op twee
scholen kijken. In het nieuwe schooljaar willen we hiermee dan
ook echt aan de slag gaan.
Naast bovenstaande zaken zijn we ook (voortdurend) aan de slag met
zaken als de sociale veiligheid en de lijn zelfstandig werken in de school.
Kortom: Een aantal mooie ontwikkelingen waarmee we ons onderwijs
nog beter en aantrekkelijker voor de kinderen kunnen maken.
Nog een week naar school en dan eerst nog maar even genieten van de
kerstvakantie en de feestdagen.
Mede namens het team wens ik alle ouders en
kinderen van onze school een fijne vakantie, goede
feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!

Kerst
De kerst staat weer voor de deur en dus
hebben wij enkele activiteiten op de planning
staan. Op woensdag 21 december worden er
weer kerstbakjes gemaakt.
Voor deze kerstbakjes hebben wij ‘groen’ nodig. Heeft u nog wat groen
voor ons dan kunt u dat op maandag 19 december meenemen naar
school. De ouders van de OR zorgen er dan voor dat het groen
klaargemaakt wordt voor de kerstbakjes.
Ook moeten alle kinderen weer een bakje en wat versiering mee naar
school nemen om een kerstbakje te maken. De oase is aanwezig op
school.

Op donderdagavond 22 december van 17:30 uur tot ongeveer 18.30
uur houden wij weer een kerstbuffet in de klas. De uitnodiging hebben
alle kinderen meegekregen. Houdt er even rekening mee dat de
gerechtjes die meegenomen worden naar het kerstbuffet voor ongeveer
5 kinderen zijn. We vinden het erg zonde om eten weg te moeten
gooien!
Na het kerstbuffet is er warme chocolademelk op het schoolplein voor
kinderen en ouders. Alleen de ouders van de groepen 1 tot en met 3
mogen de kinderen ophalen bij de klas.

Brief aan ouders groepen 5 t/m 8
Vorige week is onderstaande brief meegegeven aan uw zoon/dochter.
Wij hopen dat u deze in goede orde ontvangen heeft. Zo niet dan kunt u
deze hieronder alsnog lezen.

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5 t/m 8,
Sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 werken we op onze school
Chromebooks, dat zijn een soort kleine notebooks waarmee onze leerlingen
via internet al hun computertaken kunnen doen. Chromebooks zijn voor ons
als school interessant omdat ze de helft van de prijs van een notebook kosten,
heel snel opstarten, erg lang met de accu kunnen werken en eenvoudig
centraal beheerd kunnen worden. Wij hoeven geen Windows en Office
licenties te betalen en gebruiken geen server meer.
Op onderwijskundig gebied heeft het Chromebook ook voordelen omdat de
leerkrachten de mogelijkheid hebben het werk van de leerlingen on-line te
bekijken en daar direct op te reageren, leerlingen en leerkrachten op
onderwijskundig gebied met elkaar kunnen communiceren en er door de
gunstige prijs meer computers per leerling beschikbaar zijn.
Het werken met Chromebooks is ook een goede voorbereiding op hoe de
leerlingen in de toekomst zullen gaan werken omdat zij met hun eigen
account al hun werk en bestanden in de Cloud opslaan en daar vanaf elke plek
bij kunnen, dit zal ook op het voorgezet onderwijs de manier van werken zijn
of worden.
Een voorbeeld: uw zoon of dochter maakt thuis een PowerPoint presentatie
voor spreekbeurt of boekbespreking, slaat deze op in het account en kan op
school het bestand openen om te presenteren, een usb-stick is niet meer
nodig.
Om de leerlingen toegang tot alle mogelijkheden te geven is het nodig dat er
voor hen een Google-account wordt aangemaakt. Dit wordt op schoolniveau
gedaan en wordt op zo’n manier ingericht dat alleen uw kind (-eren) er gebruik
van kan/kunnen maken. Een e-mail versturen of ontvangen met het
bijbehorende e-mailadres kan niet omdat de school dit blokkeert. Het e-mail
adres zal bestaan uit voornaam.achternaam@schoolnaam.bijeenedu.nl Elke
leerling bedenkt een eigen wachtwoord. Dit wachtwoord weet alleen de
leerling maar om te voorkomen dat het wachtwoord vergeten wordt kunt u
het aan uw kind vragen zodat u kunt helpen als uw kind niet meer kan
inloggen. Een account geeft toegang tot Google apps voor het onderwijs,
daarbij behoren o.a. een tekstverwerkingsprogramma en een programma om
presentaties te maken.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht, mochten er
vragen zijn dan kunt u hiervoor natuurlijk altijd terecht bij onze ict-leerkracht.
Team OBS Het Spectrum
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