Nieuwsbrief
November 2020

Even bijpraten:
Een maand geleden zijn we officieel van start gegaan met onze nieuwe schooltijden.
Om deze dag een feestelijk tintje te geven hebben alle
leerlingen en medewerkers een gepersonaliseerde
broodtrommel ontvangen.
Smakelijk eten!

We kunnen nog wel wat
helpende handjes gebruiken, dus heeft u zin en tijd om
samen met ons te komen eten en/ of spelen, neem dan
contact op met juf Lemke: lemkekalter@sintjandongen.nl

Helaas is het coronavirus nog niet verdwenen. In de media wordt gesproken over een
eventuele verlenging van de kerstvakantie. We wachten de officiële berichtgeving af en
zullen u zo snel en goed mogelijk informeren.
Soms worden we erg laat geconfronteerd met een afwezige leerkracht of medewerker.
We streven ernaar om dagelijks de lessen door te laten voor alle groepen. Als het ons
niet meer lukt een gedegen oplossing te vinden, zullen we in uitzonderlijke gevallen een
groep thuis moeten laten werken. In overleg wordt bepaald welke groep dat dan moet
zijn. Het kan ook betekenen dat bepaalde gesprekken uitgesteld worden.
Ik reken op uw begrip in deze uitzonderlijke gevallen.

Belangrijke data
Maandag 30 november: groepen 5-8 —> surprises mee naar school nemen
Dinsdag 1 december: Sinterklaas
Donderdag 3 december: pyjama lezen
Donderdag 17 december: kerstactiviteit
Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari: vakantie
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Werkgroep Verkeer
De dagen worden weer korter en steeds vaker moet je weer fietsen met je licht
aan om goed gezien te worden. Het is dan ook heel erg belangrijk dat de verlichting van je fiets goed werkt. Daarom hebben we een fietscontrole gehouden
voor de groepen 5 t/m 8.
Aan het einde van deze controle hebben de kinderen nog een aardigheidje gekregen vanuit de gemeente Dongen.
Ook hebben de kinderen een werkboekje gemaakt wat gaat over “licht op je
fiets’.
Blijft u thuis ook regelmatig controleren of de verlichting het nog goed doet?
Een hartelijke groet namens de verkeerswerkgroep.
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Leesmethode groep 4 tot en met 8
Dit schooljaar nemen we de tijd om ons te oriënteren op een nieuwe leesmethode. Eén
van de methodes die we gaan bestuderen en testen met onze leerlingen is: Blink lezen.
Zij hanteren de volgende uitgangspunten:
1. Elke dag een half uur lezen uit nieuwsgierigheid.
2. Actief en ook samen bezig zijn met wat je hebt
gelezen.
3. Een rijke leesomgeving met veel variatie en vrije
keuze (ook films, audiobooks en YouTube).
4. Langer binnen hetzelfde thema lezen, in verbinding met andere vakken (is ook tijdwinst).
5. Taalvaardigheden in samenhang behandelen, zodat het waarom en grote geheel voor
leerlingen duidelijk is
De materialen zien er veelbelovend uit en vanaf januari worden er proeflessen gegeven.

Spelenderwijs leren 1-2 en 3
Voor velen van ons is het de normaalste gang van zaken dat er in groep 1-2 spelenderwijs wordt geleerd. Denk hierbij aan de bouwhoek, huishoek, het springen van getallen
of het speuren naar letters. Maar wist u dat ook in andere
groepen het spelenderwijs leren van grote meerwaarde
kan zijn?
Spelenderwijs leren is namelijk iets anders dan ‘gewoon’
spelen. Spelenderwijs leren is een door de leerkracht
vooraf bepaald leerdoel inoefenen, door middel van spelletjes en werkbladen. Dit gebeurt nadat er instructie is
Bingo met verliefde harten
gegeven. Het komt er dus op neer dat de verwerking anders is.
Drie keer per week wordt er in het junior gebouw groep doorbrekend gewerkt. De leerlingen uit groep 1-2 en 3 leren samen te werken en te spelen. Hierbij wordt gekeken
naar individuele behoefte van de leerlingen en het leerdoel waaraan gewerkt gaat worden.
Naast het groep doorbrekend werken wordt er in groep 3 steeds meer
gebruik gemaakt van spelenderwijs leren. We maken hiermee de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner. Daarnaast hebben de leerlingen tijdens een spelenderwijs leermoment niet
meteen het gevoel dat ze ‘moeten’ leren en dit
vergroot het plezier op school.
Wandeldictee
Woorden maken met letterkaarten
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Ontwikkeling van een nieuw rapportfolio
We zijn druk bezig met het ontwerp van een nieuw rapportfolio. Dit doen we
omdat we ons oude rapport niet meer passend vinden. We kunnen onvoldoende in beeld brengen hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.
Om tot een goed eindresultaat te komen, hebben we meer tijd nodig dan we in
eerste instantie verwachtten. Er zullen in december geen rapporten meegegeven worden. In overleg met de MR wordt de inhoud
en vormgeving bepaald.

In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de totstandkoming van dit rapport.

We streven ernaar de rapporten in januari mee te
geven.

Skate lessen bovenbouw
Skaten neemt in coronatijd een enorme vlucht.

Maar als je dan lekker buiten aan het bewegen bent, doe je dat dan wel
veilig? De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen maandag 30
november les op school!
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Nieuws vanuit de commissies
Samen met de oudercommissie wordt hard gewerkt om op een passende
manier vorm en inhoud te geven aan activiteiten rondom Sint, Kerst en Carnaval. We worden hierbij geholpen door de brochure “decembervieringen” die de
GGD heeft opgesteld.
Sint:
5 december komt steeds dichterbij.....en op school zijn we er al helemaal klaar
voor.
Ondanks dat de Sint vanuit huis werkt, wil hij in een aantal gevallen een uitzondering maken. Zo ook voor de Sint Jan. Op dinsdag 1 december zal Sint naar onze school komen.
Op donderdag 3 december gaan we weer in alle klassen pyjama-lezen.
Dus ga op zoek naar je leukste pyjama en trek ‘m donderdag 3 december aan
naar school. Dan gaan we er een gezellige dag van maken.
Kerst:
Binnenkort zal de school omgetoverd worden tot
een winterwonderland. Wij kunnen niet wachten
op deze gezellige tijd. Een tijd die je samen met
elkaar viert. Dit jaar hebben we te maken met wat
extra uitdagingen in verband met de corona maatregelen. Daarom hebben we moeten besluiten dat
er dit jaar geen avondprogramma is. Het jaarlijkse
kerstdiner gaat dus helaas niet door. Gaan we dan helemaal niet lekker met z’n
allen eten? Jazeker wel!
Hoe dit precies gaat zijn, horen jullie nog. Het zou wel fijn zijn als jullie alvast
schoenendozen gaan sparen.
Wij gaan er ook dit jaar weer alles aan doen om de Kerst onvergetelijk te maken.
Carnaval:
Jaarlijks wordt een hoop tijd en energie gestoken in het bouwen van een mooie
wagen/ kar voor de optocht. Vaak wordt die wagen ook tijdens de Dongense
kinderoptocht gebruikt. Omdat de plaatselijke optochten zijn afgelast en wij de
1,5 meter niet kunnen garanderen hebben wij ook besloten geen optocht te
organiseren met Carnaval. Hoe het programma er in februari wel uit gaat zien
wordt door de commissie verder uitgewerkt.
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