Nr 4 | 27 november
Portfolio
U bent van ons gewend dat uw kind twee keer per
jaar een portfolio/rapport krijgt.
Op dit moment zijn we als team aan het kijken naar
een vorm van portfolio/rapporteren die passend is
bij het ervaringsgericht werken. Het zal een
portfolio worden dat onderdeel is van de dagelijkse praktijk in de landen.
Het portfolio zal uit drie delen bestaan.
Deel 1 wordt een presentatie portfolio. Hiervoor zijn de kinderen zelf
verantwoordelijk. Zij bepalen wat ze hierin willen laten zien. Dit kan
bijvoorbeeld d.m.v. foto’s of een plan van aanpak passend bij het
projectwerk.
Deel 2 is het ontwikkel portfolio. Hierin worden talent- en kindgesprekken
opgenomen. De kinderen evalueren ook zelf. Dit natuurlijk passend bij de
leeftijd. Ook een boekbespreking of spreekbeurt zal hieraan toegevoegd
worden.
In dit ontwikkelportfolio wordt ook het welbevinden en de betrokkenheid
van het kind besproken.
In deel 3 worden de resultaten van de toetsen weergegeven. Zowel van
de Cito en van de methode gebonden toetsen vindt u hier de resultaten.
Sinterklaas 4 december
Vorige week bent u middels een uitgebreide brief
op de hoogte gesteld van het Sinterklaasfeest op
school.
Vrijdag 4 december gaan we er een gezellig feest
van maken. We verwachten de kinderen om 8:30
uur op school.
De kinderen hoeven deze ochtend
geen fruit en drinken mee naar
school te nemen. Daarvoor wordt gezorgd.
Om 12.30 uur zijn alle kinderen vrij.
SchoolsUnited app
Er wordt door de collega’s van de
verschillende Landen veel gebruik
gemaakt van de SU app. Op die
manier houden we u als ouder goed op de hoogte. Ook worden er
geregeld leuke foto’s gedeeld. Wij willen u nogmaals aangeven dat het
absoluut niet de bedoeling is dat deze foto’s gedeeld worden op welke

Schooltijden:
Ma: 8.30 – 14.30
Di: 8.30 – 14.30
Wo: 8.30 – 12.30
Do: 8.30 – 14.30
Vr: 8.30-14.30

Kalender:
4 december
Sinterklaasviering.
Alle kinderen zijn om
12.30 uur vrij.
17 december
Kerstviering op school
18 december
Alle kinderen zijn om
12.00 uur vrij.

Op de website kunt u de
actuele kalender vinden
voor het hele schooljaar.

manier dan ook (denk hierbij aan Facebook/ Instagram enz.) Op die
manier kunnen we alle ouders garanderen dat de foto’s gepost worden in
een beschermde omgeving. Wij rekenen op uw medewerking.
Kerstviering
Dit jaar zal de Kerstviering er anders uit gaan zien
door toedoen van het Coronavirus. Graag willen we
samen met de kinderen het jaar 2020 afsluiten op
school. Hieronder vindt u het programma rondom
Kerst.
Donderdag 17 december zal de hele dag in het teken staan van Kerst. In
de ochtend maken de kinderen een kerstbakje en doen ze
kerstactiviteiten. Aansluitend zal er dit jaar een kerstlunch plaatsvinden
i.p.v. een kerstdiner. De kinderen zijn net zoals anders om 14.30 uur vrij.
Normaal gesproken was er altijd een inloop op de vrijdag na het
kerstdiner. Omdat de viering dit jaar onder schooltijd valt, hebben we
besloten dat de kinderen op vrijdag 18 december om 8.30 uur worden
verwacht op school.
Donderdag 17 december
 Kerst activiteiten onder schooltijd.
 Kerstlunch onder schooltijd.
 Kinderen zijn om 14.30 uur vrij.
Vrijdag 18 december
 Kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht.
 Kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

Kerstbakjes maken
Zoals hierboven al genoemd gaan alle leerlingen een kerstbakje maken op
donderdag 17 december. Dit willen we graag zo goed mogelijk
organiseren. We verwachten dat de leerlingen de volgende
benodigdheden meenemen, zodat ze allemaal een kerstbakje kunnen
maken. Dit jaar moet het jammer genoeg zonder ouders. Volgend jaar
hopen we dat ouders weer aanwezig mogen zijn bij het helpen.
Benodigdheden:
 Bakje, voorzien van een natte oase.
 Genoeg groen






Kaars/verlichting
Versiersels
Andere dingen mag wel maar is niet
noodzakelijk.
Vanaf Middenland snoeischaar voorzien van
naam

Juf Mirjam
Zoals u wellicht al weet is juf Mirjam al een tijdje ziek. Dat is voor haar
heel vervelend en we hopen dat ze zich snel weer iets beter voelt.
Gelukkig zijn Angela en Sonja bereid haar te vervangen. Dat zorg ervoor
dat het Laagland de vertrouwde gezichten in de groep behoudt.
We wensen Mirjam heel veel beterschap!
Absenties via SU app
Misschien heeft u het al gezien. In de menubalk van de SchoolsUnited app
staat een kopje ‘Absenties’. Wanneer u uw kind(eren) absent wilt melden,
kunt u dit middels deze knop doen. U kunt hier aangeven of het om ziekte
of een dokter/ tandartsbezoek gaat. Wij vragen u dit voor 8.15 uur te
doen op de dag dat het kind afwezig is. De leerkrachten krijgen hier dan
op tijd een melding van en u hoeft niet meer naar school te bellen.
MR/OR jaarverslagen
De jaarverslagen vanuit de MR en OR zijn klaar en liggen ter inzage in de
directiekamer. Wanneer u deze wilt inzien, kan dat natuurlijk. U kunt
hiervoor een afspraak maken om langs te komen. Dat kan telefonisch,
maar u kunt ook mailen naar directie@bredeschooldekern.nl.

Wekelijkse vlog
Heeft u onze wekelijkse vlog al gezien? Klik op onderstaande link!
https://www.youtube.com/watch?v=WwW99qn3VNU

Hartelijke groet,
Team OBS De Kern

