Infobulletin

Datum
3 november
21 november
23 november
24 november
24 november
26 november
28 november
30 november
1 december
5 december
18 december
21 december
22 december – 7 januari 2018

November/December 2017

Activiteit
Start EHBO lessen groep 8
Studiemiddag team, kinderen vrij vanaf 12
uur
Doe-dag groep 7/8 Reynaertcollege
Groep 3-8 schriften mee naar huis
Inloopmiddag vanaf 14:00 uur
Sinterklaas intocht in Graauw
Oudergesprekken gr. 3-8. Kleuters in
januari 2018
Oudergesprekken gr. 3-8. Kleuters in
januari 2018
Rapport 1 mee
Sinterklaasviering
Stageweek meester Martijn
Kerstviering met kerstdiner (info volgt)
Kerstvakantie

Algemeen:
 Inmiddels zijn we alweer enkele maanden ‘op gang’. De wintertijd is ingegaan en
de donkere dagen staan letterlijk weer voor de deur.
Tevens een goed moment om erop te wijzen dat een goede verlichting van groot
belang is.
Wellicht kunt u de fiets van uw zoon of dochter nog eens aan een extra controle
onderwerpen voor wat betreft de verlichting. Je kunt maar beter gezien worden is
het devies!
 In de komende periode staan er zoals gebruikelijk weer diverse festiviteiten voor de
deur. Sinterklaas brengt de school een bezoek op 5 december en ook dit jaar gaan
we ervan uit dat hij voor alle kinderen iets leuks in petto heeft.
 Daarna volgt een periode tot Kerst. Ook dit jaar vieren we dat graag met de
kinderen en U op wellicht bekende wijze.
 Er komt binnenkort wat meer info hierover. We kunnen wel al verklappen dat we
het succesvolle concept van het kerstdiner ’s avonds erin houden.
Wist u ook dat:
 we gestart zijn met een nieuwe vorm van vergaderen ?
 dat we dat nu niet eens zittend doen maar dat we met elkaar rond het bord staan
en met elkaar de week doornemen en de werkzaamheden in de groepen met elkaar
afstemmen en delen en dat we successen vieren?
 We hier zogenaamde bordsessies, maar ook teamsessies voor gebruiken?
 Dit, zeker omdat we elkaar niet allemaal de hele week zien, toch zorgt voor een
stuk efficiënter werken en dat ook iedereen op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen?
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 De leerkrachten van de verschillende bouwen ook intervisie hebben binnen de
tandem?
 We onder andere met de andere scholen afspraken maken en ideetjes uitwisselen
omtrent een nieuwe leesmethode voor de groepen 3 van de tandemscholen?
 We dat ook doen voor de Eindtoets basisonderwijs voor groep 8, die we weer
afnemen ergens in april? Naast de ‘bekende’ Eindtoets Cito zijn er inmiddels 6
andere toetsen die hiervoor in aanmerking komen. De leerkrachten van groep 8 van
de tandemscholen zijn bezig met de uitwerking van een voorstel hiervoor.
 We inmiddels het plein wat anders is ingedeeld en ook de voetbalplek aangepast is?
 Dit wat meer spel- en speelmogelijkheden geeft voor de leerlingen?
 Daardoor het spelen op het plein een stuk rustiger verloopt?
 De voetballers over een paar weken een paar echte buitenvoetbalgoaltjes krijgen?
 Hierdoor het voetballen een extra dimensie krijgt?
 Er in een volgend bulletin weer andere info komt?

Met hartelijke groet, mede namens het team Ter Doest,
Werner Dewitte, directeur RDO
Ter Doest Graauw
St. Bernardus Clinge
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