school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 2 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1.De kop is eraf…
2.Topondernemers
3.Werken met Snappet en Taal actief
4.Wist u dat…
4.Schoolfotograaf
6.Vreemd telefoontje…
7.Kinderboekenweek
8.Marathon Eindhoven
9.Te verwachten in de komende weken.
1. De kop is eraf…
Na de opstart van het nieuwe schooljaar draait alles weer op volle toeren. Zowel het rekenonderwijs
als de taallessen hebben een ander gezicht gekregen op school, e.e.a. soms met wat
opstartproblemen, maar inmiddels werkt alles naar verwachting!
De eerste jaarlijks terugkerende activiteiten staan binnenkort op het programma, zoals bijvoorbeeld de
schoolfotograaf en de voortgangsgesprekken. Daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.
Ook kunt u in deze nieuwsbrief meer lezen over hoe kinderen het werken met ‘Snappet’ ervaren.
Vaste rubrieken in de nieuwsbrief zijn Topondernemers, Wist u dat… en een overzicht van de te
verwachten issues in de komende weken tot aan de volgende nieuwsbrief.
In de rubriek ‘Topondernemers’ leest en ziet u resultaten en meningen van leerlingen en/of
leerkrachten m.b.t. betreffende thema’s.
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2. Topondernemers
Meteen na de zomervakantie is het thema ‘reizen’ geïntroduceerd in de groepen 4 tm 8.
Hieronder vertellen leerlingen en/of leerkrachten over hun werk en bevindingen.
Juf Virry:
In de groepen 4/5 werken we vanuit het thema reizen en op vakantie. De kinderen van groep 5 zijn
gezamenlijk gestart met het leren maken van een planning en het invullen van een plankaart. Hierbij
hebben ze geleerd een routeplanner vanuit internet te gebruiken en een route in te tekenen op de
landkaart van Nederland. Verder hebben ze geleerd wat een cultuur is en hebben ze een vergelijking
gemaakt tussen de Nederlandse cultuur en een andere cultuur. Ze hebben hierbij een muurkrant
gemaakt. De kinderen van groep 4 hebben een verhaal over hun vakantie geschreven en hierbij een
tekening gemaakt. Verder hebben ze een muurkrant gemaakt over de verschillende landschappen die
er zijn (bergen, bos, zee). In de komende periode gaan we met de hele groep recepten koken die
horen bij verschillende culturen.
Yfke en Julia uit 4/5 vertellen:
Wij maken twee muurkranten over Turkije en Nederland. Wij hebben info gezocht over Turkije en
Nederland. En de juiste plaatjes erbij gezocht. Bijvoorbeeld plaatjes van eten, drinken en vlaggen.En
moesten we daarbij tekst op schrijven. Het geloof moesten we ook op schrijven .Ze vieren bijvoorbeeld
het suikerfeest en offerfeest.

3. Werken met Snappet en Taal actief
Na de zomervakantie zijn we gestart met het werken op tablets bij het vak rekenen. Dat was wel even
wennen. Zoals u misschien al zag in kranten of op tv had Snappet al meteen in het begin van het
schooljaar te kampen met een storing. Ook wij mochten daar een graantje van meepikken!
Uiteindelijk werd het probleem opgelost en konden we aan de slag.
Ook wat betreft taal werken we met nieuw lesmateriaal van de methode Taalactief
Enkele leerlingen schrijven over hun ervaring met deze nieuwe vormen van werken:
Eamilia en Sarah vertellen dat we met Snappet werken in de groepen 4 tm 8. We krijgen sommetjes
en opdrachten. De juf kan onze scores bij houden en ze kan ook zien wat we doen.
Nu gaan we jullie vertellen over de nieuwe taalmethode: Bij taal moeten we beginnen bij: Eerst
proberen. Begrijp je dat, dan mag je bij ster 2 beginnen. Snap je het niet? Dan begin je bij ster 1.
Hierna ga je door naar de volgende ster.
Wij zijn blij met de methode omdat het nieuw is en uitdagend. We leren er ook echt iets van!
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4. Wist u dat…
-u in de ‘bijlage Nieuwsbrief Hettenheuvel’ informatie kunt lezen over de BSO?
-we ons weer hebben ingeschreven voor de Schoolfruitactie?
-leerlingen een pasje nodig hebben en geregistreerd moeten zijn in het leensysteem van de
Bibliotheek om gebruik te kunnen maken van de Bibliotheek op school? In de bijlage leest u hoe u dat
kunt regelen.
-u kunt deelnemen aan de workshop “Ik ben 9” voor ouders van leerlingen in deze leeftijdsfase?
Informatie hierover leest u in de bijlage.
-de intekenlijsten voor de voortgangsgesprekken vanaf 20 september weer bij de deur van het
klaslokaal van uw kind hangen?
-Juf Naomi weer af en toe op school is? Zij zal starten met extra ondersteuning in groep 3.
5. Schoolfotograaf
Zoals u wellicht zult weten verwachten we op dinsdag 18 september a.s. de Schoolfotograaf. Er
worden dan foto’s gemaakt van uw kind(eren) individueel en een groepsfoto.
Als uw kind om wat voor reden dan ook niet op de groepsfoto gefotografeerd mag worden, wilt u dit
dan voor a.s. dinsdag aan de leerkracht van uw kind doorgeven.
6. Vreemd telefoontje…
Wij werden attent gemaakt op onderstaand voorval:
Een ouder van school is gebeld door iemand die gegevens wilde achterhalen. Er werd gezegd: “u
spreekt met de school van uw kind” en deze persoon ging vragen stellen.
Als wij u bellen zullen wij altijd de naam van de school zeggen en onze eigen naam, zodat u altijd
weet wie u aan de telefoon heeft. En ook noemen wij de naam van uw kind waar wij eventueel over
bellen.

7. Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema in 2018 is ‘vriendschap’.
Ook op onze school besteden we natuurlijk aandacht aan dit belangrijke thema.
Het thema wordt op deze woensdagochtend geopend en we werken er mee tot aan de
herfstvakantie. De Kinderboekenweek sluit officieel op 14 oktober 2018.
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8. Marathon zondag 14 oktober 2018
De marathon van Eindhoven vindt elk jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Dit jaar is dat
dus 14 oktober en valt deze dag samen met het eerste weekend van de herfstvakantie. Dit is de reden
waarom wij als school hebben besloten om dit schooljaar niet deel te nemen aan de marathon.
Uiteraard kunt u zich wel individueel inschrijven voor een deelname aan de marathon.
( https://www.marathoneindhoven.nl/deelnemen/ )
Met sportieve groet, de werkgroep Gezonde School.

9. Te verwachten in de komende weken
18 september: schoolfotograaf
19 september: leerlingen vrije dag
24 september: MR vergadering 1
28 september: juf Minke jarig
28 september: Viering groepen: 3, 4-5c, 6-7a, 6-7c
1-2-8 oktober: voortgangsgesprekken
29 september: inloop groep 1-2
3 oktober: start Kinderboekenweek
5 oktober: viering groepen: 4-5 a+b, 6-7b, 8
14 oktober: einde Kinderboekenweek
5 oktober: nieuwsbrief 3
15 tm 19 oktober: herfstvakantie
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