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Beste ouders/verzorgers,
In deze Achterban leest u o.a. over onze leerlijn zelfstandigheid, het project en
festival in maart, het schoolfruit, de opbrengst van de fietstocht in juni en de
behoeftepeiling over de schooltijden. De volgende Achterban verschijnt in
januari.
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.
Dalton: leerlijn zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te besteden aan het vergroten van
de zelfstandigheid. Binnen het daltononderwijs wordt gestimuleerd dat kinderen
zelf oplossingsmethoden zoeken, zelf leren problemen op te lossen en
opdrachten uit te voeren. De weektaak is een belangrijk middel om het principe
van zelfstandigheid te stimuleren. Wij hebben de leerlijn zelfstandigheid opnieuw
besproken in een teamvergadering en onze afspraken hierover verstevigd. Op
deze manier weten we weer goed van elkaar hoe er in de groepen gewerkt wordt
aan zelfstandigheid en hoe onze doorgaande lijn eruit ziet. Ook met de kinderen
wordt hier aandacht aan besteed en zij zullen hier zelf op reflecteren in hun
rapport.
Project ‘Lekker in je lijf’ en festival
In maart 2019 hebben wij een project over gezonde voeding, sporten en
bewegen. Ons project heet ‘Lekker in je lijf’. In de aanloop naar en tijdens dit
project ontvangt u nog meer informatie hierover. Eind maart sluiten wij met een
festival op vrijdag 29 maart aan op dit thema. Inmiddels is met een groep
enthousiaste ouders de organisatie hiervan gestart. Het festival is voor ouders,
kinderen en leerkrachten, maar ook voor andere belangstellenden en
familieleden. Noteert u alvast de datum: 29 maart ‘Spring’-festival op de
Achtsprong! Aanvang 16.00 uur.
Schoolfruit
Vanaf de week van 12 november doet onze school mee aan de schoolfruit- en
groenteregeling. Dit betekent dat wij gedurende 20 weken voor ieder kind
wekelijks 3 stuks fruit of groente krijgen. We gaan dit gebruiken als aanvulling
op het tussendoortje dat de kinderen zelf al meenemen. Graag willen wij dat
deze tussendoortjes ook gezond zijn en willen wij ongezonde tussendoortjes
gaan vermijden. Ons streven is om met elkaar steeds meer gezonde
tussendoortjes te gaan eten en dit vanaf januari 2019 alleen nog maar te doen.
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Fietstocht in juni
Het is alweer even geleden, maar in juni heeft een flink aantal kinderen, ouders
en leerkrachten deelgenomen aan de Rabo fietstocht. Wij willen iedereen alsnog
hartelijk danken voor de sportieve deelname! Met deze tocht is er €645,opgehaald. Dit bedrag willen wij in samenwerking met het schoolbestuur graag
investeren in een tarp. Dit is een stevig doek bevestigd aan palen dat kan
zorgen voor extra schaduw in de zandbak. In het voorjaar van 2019 worden er
concrete stappen gezet om de installatie van de tarp te realiseren.
Behoeftepeiling schooltijden
Wij hebben voor de zomervakantie een behoeftepeiling over onze schooltijden
gehouden. De ouders die toen kinderen hadden in de groepen 1 t/m 6 hebben
wij een aantal vragen gesteld. Deze gingen over o.a. de voorkeur voor een
continurooster of handhaven van het huidige rooster. De uitkomsten van deze
peiling hebben wij inmiddels met het team en de medezeggenschapsraad
besproken. Van de 51 gezinnen die benaderd zijn, hebben 37 gezinnen de
peiling ingevuld. Uit de antwoorden bleek dat iets meer dan de helft van deze
gezinnen voor een continurooster zou kiezen en iets minder dan de helft heeft
een voorkeur voor de huidige schooltijden. Er is dus geen sprake van een
duidelijke meerderheid bij de gezinnen op onze school. Ook op de andere vragen
werd uiteenlopend geantwoord en was er geen antwoord dat opvallend vaak
gegeven werd. Daarom hebben wij besloten geen wijziging door te voeren en
ook volgend schooljaar de huidige schooltijden te handhaven.
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