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Schoolplan
Elke school heeft een schoolplan. Daarin
staat hoe de kwaliteit van het onderwijs
zich op school gaat ontwikkelen.
Elke 4 jaar maken we een nieuw
schoolplan. Het huidige schoolplan loopt
nog door tot het einde van dit schoolplan.
We moeten dus een nieuw schoolplan
maken. Een flinke en interessante
opdracht.
maandag 29 oktober hebben we een
studiedag en gaan we, onder begeleiding
van een extern deskundige, hiermee aan
de slag. Wat voor school willen we zijn?
Waar staan wij voor en welk onderwijs
willen wij realiseren? Daarbij is het echter
ook belangrijk te luisteren naar onze
‘klanten’, de kinderen en ouders van onze
school. Daarom zullen wij u en de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 middels
een enquête ook binnenkort vragen een
mening te geven over de kwaliteit van
onze school. Hierdoor ontstaat er hopelijk
een beeld waar we met ons allen naar toe
willen!
Deze dag hebben de kinderen geen school
en kunnen hierdoor hopelijk genieten van
een iets langere herfstvakantie.

Gemeenschapszin

Als school vormen we een gemeenschap.
Hierbij hopen wij enerzijds dat er een
gevoel van verbondenheid is. Een
saamhorigheidsgevoel. Anderzijds weten
wij ook dat dit niet altijd een
vanzelfsprekendheid is.
In de gouden weken is er mede daarom
veel aandacht geweest voor
groepsvorming. Elke groep vormt zich na
de zomervakantie opnieuw en om elke
leerling een veilige plek te geven en
plezier te laten beleven in het
groepsgebeuren, besteden we extra
aandacht aan het groepsproces. Vrijdag
21 september hebben we deze weken
gezamenlijk afgesloten. Elke groep
vertelde waar zij met elkaar aan hadden
gewerkt.
In de openingsviering in de Dionysiuskerk
op zaterdag 29 september was hier
nogmaals aandacht voor. Fijn om te zien
dat hiervoor veel belangstelling was en
we ook op deze manier blijk geven van
gemeenschapszin!
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Klassespel

Wijzigingen

Sinds een paar jaar maken we gebruik van
Klassespel. Klassespel is een methode met
theaterlessen. Elke theater les bestaat uit
3 theateroefeningen. Deze oefeningen
kunnen kinderen helpen bij de sociaalemotionele ontwikkeling, maar er zijn ook
oefeningen waar je een mooie presentatie
mee kan maken en die je voor publiek
kunt spelen.
Binnenkort gaan we samen met Joyce
Tuut van het Theaterschip uit Deventer
bekijken hoe we deze oefeningen ook
kunnen koppelen aan bijvoorbeeld een
reken- of taalles. Afwisselende
werkvormen zorgen er veelal voor dat
kinderen meer gericht zijn op hun taak en
‘bewegend leren’ blijkt een positieve
invloed te hebben op het leren.

Het adres van Elize Heuten (gr. 2) staat
verkeerd vermeld in het
informatieboekje. Het juiste adres is
Nieuwenhuisstraat 46 , 7462 MN Rijssen.

SCOL en kindgesprekken
Leerkrachten en daarnaast de leerlingen
van de groepen 6 t/m 8 gaan binnenkort
weer de Sociale Competentie
Observatielijst (SCOL) invullen. Dit
instrument is een leerlingvolgsysteem
voor sociale vaardigheden. Elke leerkracht
gaat aan de hand van de uitslagen
bekijken aan welk onderdeel hij/zij met de
groep wil werken. Daarnaast gaan de
leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 met
elk kind in gesprek om hun welbevinden
te bespreken en hun te laten nadenken
over wat zij goed en minder goed kunnen
en waar ze anderen bij kunnen helpen en
waar ze hulp nodig hebben. Tenslotte zien
we dat door deze gesprekjes ook veelal de
band tussen leerling en leerkracht wordt
verstevigd.

In het informatieboekje (blz.12) leest u
dat we een klachtenprocedure kennen.
De aanspreekpunten zijn Wilma
Wennemers, onze intern begeleider
onderbouw, en Linda Heuten, ouder van
Elize Heuten uit groep 2. Linda is
telefonisch bereikbaar onder nummer
06-22738224 en niet, zoals in het
infoboekje staat, onder nummer
06-34350581.
Vanaf maandag 24 september hebben de
groepen 1b, 2 en 7 er een extra leerling
bij. Het zijn Sandy, Manan en Sedra
Aloush. Hun adres is Joost van den
Vondelstraat 29, tel.nr. 06-85252767. We
wensen hun veel plezier toe op onze
school.
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Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 19 oktober
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