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NIEUWSDRIES
Agenda
Maandag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag

18 okt
t/m
22 okt
25 okt
25 okt
11 nov
19 nov
25 nov

Herfstvakantie

Start project Alles-in-1; thema Nederland.
Schoolfotograaf
Sint Maarten
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Nieuwsdries mee

Nieuws

Sociale vaardigheden.
De missie van de Driessenschool is dat iedereen zichzelf mag zijn, dat we onderwijs op maat geven
en dat kleinschaligheid onze kracht is. Daarbij willen we een school zijn, die een leer- en
ontmoetingsplek is voor elk kind uit het dorp en de nabije omgeving.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is een fijne en goede sfeer een hele belangrijke voorwaarde. Wij
werken hier dan ook dagelijks aan.
Dit doen we door;
1. lessen te geven uit onze methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling; Kwink,
2. door elke week een regel aan te bieden, die in elke groep hangt en ook in de centrale hal
3. door veel complimenten te geven en goed gedrag te belonen.
We werken daarbij vanuit de waarden respect, veiligheid en zelfstandigheid.
Sociaal- emotionele ontwikkeling gaat dus niet vanzelf. Daar gaat veel tijd in zitten en bij het éne
kind gaat het makkelijker af dan voor het andere. Net zoals bij rekenen of taal.

Wel is het zo dat de sociaal- emotionele ontwikkeling overal doorgaat, op school, maar ook thuis, bij
vriendjes/ vriendinnetjes, op de sportclub en in het dorp.
U als ouders, leden van de (sport)clubs, dorpsbewoners hebben daar dus ook een belangrijke rol in.
Om u enig idee te geven hoe wij op school een nieuwe regel aanleren/ herhalen zullen wij dit
regelmatig in de nieuwsbrief aan de orde stellen.
De regel die we vanaf 25 oktober behandelen is; Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg.
Elke groep behandelt de regel uiteraard naar gelang de leeftijd van de kinderen.

Schoolfotograaf.
Heeft u het genoteerd in de agenda? Maandag, de eerste dag na de herfstvakantie komt de
schoolfotograaf op school om het perfecte plaatje te maken van uw kind.
Om 8.20 uur kunnen de ouders die nog een jonger broertje of zusje thuis hebben, op school komen
om een broer/zusje foto te laten maken.

GMR lid gezocht

Vacature oudergeleding GMR
cluster Alkmaar /Graft/de Rijp/ Schermer
en cluster Bergen/Egmond/Schoorl
Beste ouders van de ISOB scholen,
Voor onze Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) zijn we opzoek naar u!
De GMR behoort uit 8 personen ( 4 oudergeleding en 4 leerkrachten) te bestaan en daar zijn
nu al geruime tijd 2 vacatures.
Wilt u meedenken en medezeggenschap hebben over het onderwijs van de ISOB? Dus over
het onderwijs van uw kind(eren). Meld u zich dan aan! Het is belangrijk om toekomstgericht
mee te denken en te discussiëren aan het behouden van kwalitatief en goed onderwijs voor
onze kinderen.
De GMR komt 7 keer per jaar bijeen in vergadering met de bestuurder van de ISOB, 2 keer
per jaar schuift ook de Raad van Toezicht aan. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. de
volgende boven schoolse onderwerpen besproken: het koersplan, de formatie, de begroting,
het Nationaal Herstelplan en andere beleidszaken van de ISOB.
De voorzitter van de GMR heeft een filmpje gemaakt over wat de GMR voor een ouder
inhoudt. U kunt dit filmpje bekijken op GMR wat is dat? Ook op www.isob.net kunt u
informatie vinden over de GMR.

Heeft u interesse in een plaats in de GMR? Mail dan met gmr@isobscholen.nl ook voor
vragen kunt u contact met ons opnemen.
Wij hopen te kunnen zeggen, tot gauw!

Ontruimingsoefening.
Donderdag 30 september hebben we “het ontruimen van de school” geoefend. Dit houdt in dat we
het noodsignaal (wat bij brand of calamiteiten) afgaat, en dat iedereen dan zo snel mogelijk zonder
paniek naar buiten gaat. De oefening verliep prima!
Bij elke groep hangt bij de deur een ontruimingsplan, bij de brandblusapparaten hangt een
vluchtschema.

Nieuws uit de groepen.
Groep 1-2-3
In groep 1-2 hebben we de afgelopen weken gewerkt over: mijn lichaam. De kinderen van groep 2
hebben hun lichaam omgetrokken en daarna werden de lichaamsdelen benoemd. We gingen
spelletjes doen zoals: lichaamsdelen raden, wie heb ik in mijn gedachten?, hoeveel hoepels liggen
erom mij heen?, waar komt het geluid vandaan?, ruikt het lekker of vies en tik, tik, tik wie ben ik. Het
prentenboek “Zo zie ik eruit” van Pierre Winters en Eline van Lindenhuizen was heel leuk om bij het
thema te gebruiken. Zo konden we elke dag een ander onderdeel van ons lichaam bespreken. In de
klas kwam ook een muziekhoek met muziekinstrumenten en dat vond groep 3 ook prachtig.
In groep 3 hebben we net kern 2 van Veilig Leren Lezen afgerond. De kinderen hebben weer heel
veel letters en woorden geleerd. Daarom hebben we ook een boekenlegger geborduurd, want we
gaan steeds meer langere zinnen lezen. Ze zijn prachtig geworden en heel handig. Tijdens een
rekencircuit hebben ze d.m.v. het blazen van watjes een staafdiagram gemaakt. En gingen ze
bouwwerken nabouwen en tellen uit hoeveel blokjes die bestonden.

Groep 4-5
De afgelopen week hebben we meer over het Hindoeïsme. In de klas hebben we stilteoefeningen gedaan door middel van de verhalen uit het boekje de Wensster. Ook hebben
we zelf mandala's ontworpen en ingekleurd, hier werd het heel rustig van. De mandala's zijn
met veel aandacht gemaakt en ze zijn prachtig geworden. Na de vakantie starten we met
een nieuw thema: Nederland.
In de klas is de afgelopen twee weken ook hard gewerkt aan de tafel van 2 en 6. De kinderen
kennen deze tafels al goed. Nu oefenen we door tot we hem kennen 'als een robot'. Dat
betekent dat je niet meer hoeft na te denken over het antwoord maar je hem meteen kunt
zeggen. Na de vakantie staan de tafel van 3 en 7 op het programma. Oefent u thuis weer
mee?
Na de herfstvakantie starten we met het houden van een boekpromotie. Dit is een hele
korte presentatie om even te wennen aan het presenteren voor de klas. Het belangrijkste bij
een boekpromotie is dat je zelf enthousiast bent over het boek en dit kunt delen met de
klas. Succes met de voorbereiding.

Groep 6-7-8
De excursie naar het Pet- Event was erg leuk en leerzaam voor groep 7 en 8. De leerlingen hebben
kennis gemaakt met leren en werken in techniek. Sommige leerlingen zien zichzelf straks wel een
opleiding in de techniek doen.

Daarnaast zijn we ook met groep 7 en 8 naar het PCC gegaan. Ook daar mochten de leerlingen veel
dingen zelf doen om te kijken of deze school misschien wat voor hun is. Sommige leerlingen voelden
zich daar als een vis in het water.
Vrijdag 29 oktober hebben groep 6, 7 en 8 weer een tafeltoets.
Na de herfstvakantie zullen we aan de lampionnen gaan werken en ook kort daarna zullen de
leerlingen lootjes trekken voor de Sint. Dit zal digitaal gebeuren.

