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Beste ouders/verzorgers,
in deze eerste Achterban van dit schooljaar leest u over het Dalton IDee,
de Vreedzame School, onze studiedag die wij hadden in september, de
naschoolse activiteiten, onze meespeelochtenden en parkeren rondom de school.
De volgende Achterban verschijnt in de eerste week van november.
Alle overige communicatie verloopt via het platform Social Schools en per mail.
Heeft u vragen of opmerkingen, ongeacht waar die over gaan, neemt u dan
gerust contact op met de groepsleerkracht of de directie. Ook als u problemen
ervaart met het inloggen op Social Schools vernemen wij dit graag van u.
Meespeelochtenden
Speciaal voor peuters vanaf 3 jaar organiseert De Achtsprong iedere maand een
meespeelochtend. Van 9.00 tot 10.30 mag er in de kleutergroep meegespeeld
worden, zodat kinderen én hun ouders onze school kunnen leren kennen. Kent u
ouders met jonge kinderen, geeft u dan de meespeelochtend als tip! De
eerstvolgende meespeelochtend is op woensdag 31 oktober.
Vreedzame School en leerlingmediatoren
Deze week is de training voor leerlingmediatoren van start gegaan; 12 leerlingen
uit groep 7-8 worden tijdens 3 bijeenkomsten hiervoor opgeleid. Deze leerlingen
leren hoe zij andere leerlingen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. Er
wordt beneden in de school een mediatiehoekje ingericht en d.m.v. een bord in
de hal is zichtbaar welk tweetal op welke dag van de week kan mediëren.
In alle groepen wordt nu gewerkt aan blok 2 van de Vreedzame School: We
lossen conflicten zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren
om op een positieve manier met conflicten om te gaan. We leren de kinderen
deze zelf op te lossen en gebruik te maken van de mediatoren.
Dalton IDee
De Nederlandse Daltonvereniging heeft in een klein boekje de visie, doelen en
kernwaarden van het daltononderwijs opnieuw vormgegeven. Het Dalton IDee is
hier het resultaat van. Alle collega’s op school hebben ter inspiratie het boekje
ontvangen. Dit ID is ook een mooi uitgangspunt om de kernwaarden van het
daltononderwijs weer eens onder de loep te nemen. Wij zullen dit dit schooljaar
doen door de ontwikkellijnen van deze waarden te bespreken in onze
teamvergaderingen.
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Studiedag
Tijdens onze recente studiedag in september hebben wij gesproken over onze
onderwijsplannen. In een onderwijsplan staat beschreven hoe wij het onderwijs
binnen een vakgebied vormgeven en hoe de doorgaande lijn eruit ziet. Zo
hebben wij bijvoorbeeld bij het vak rekenen uitgebreid stilgestaan bij de wijze
waarop wij instructie en verlengde instructie geven en hoe de verwerking door
de leerlingen eruit ziet. Ook hebben wij besproken hoe we de tablets inzetten
tijdens de rekenlessen. Alle afspraken komen in het onderwijsplan te staan.
Deze plannen zijn ook in opmaak voor de vakken taal, spelling, begrijpend- en
technisch lezen. Ook voor de kleutergroepen komen er onderwijsplannen die o.a.
beschrijven hoe we werken met taal- en rekenactiviteiten bij de kleuters. We
hebben onze studiedag afgesloten met een gezellig teamuitje.
Naschoolse activiteiten
Het aanbod van de naschoolse activiteiten wordt in een nieuw jasje gestoken. In
oktober wordt het nieuwe aanbod van sportieve en creatieve activiteiten
gelanceerd via www.sjorssportief.nl. De kinderen ontvangen vlak voor de
herfstvakantie een boekje met het aanbod dat geldt voor Woerden, het
inschrijven gebeurt via de genoemde website.
Parkeren rondom de school
Recent waren er medewerkers van de handhaving in de buurt van de school te
vinden om te letten op het parkeren rondom de 2 scholen. Tot nu toe zijn er
alleen waarschuwingen uitgedeeld aan bestuurders die hun auto parkeerden op
plekken waar dat niet is toegestaan. In de nabije toekomst zullen er ook
bekeuringen uitgedeeld gaan worden. Om dit te voorkomen, maar ook met het
oog op de veiligheid van alle ouders en kinderen, verzoeken wij u alleen te
parkeren op plekken waar dat is toegestaan.
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