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Een prettig schoolklimaat
Op onze school werken we met een
pedagogische kalender. In deze kalender
staan gerangschikt per maand voor alle
groepen activiteiten die de sociaal,
emotionele ontwikkeling van kinderen
(hopelijk) bevordert. Na de gouden weken
wordt er deze maand weer gebruik
gemaakt van SCOL. De Sociale
Competentie Observatielijst (SCOL) is een
leerlingvolgsysteem voor sociale
vaardigheden. De leerkrachten van de
groepen 2 t/m 8 beantwoorden voor elke
leerling 27 vragen. Deze vragen zijn
ondergebracht in acht categorieën van
sociaal competent gedrag: ervaringen
delen, aardig doen, samen spelen en
werken, een taak uitvoeren, jezelf
presenteren, een keuze maken, opkomen
voor jezelf en omgaan met ruzie.
Daarnaast vullen de kinderen van de
groepen 6 t/m 8 ook een vragenlijst in. We
vinden het ook belangrijk om te weten
hoe elke leerling denkt over zij/haar
sociale vaardigheden. Zo kunnen we het
oordeel van de leerkracht vergelijken met
het resultaat van de leerling en aan de
hand hiervan met de leerling in gesprek
gaan. Deze kindgesprekken (groep 5 t/m
8) zijn na de herfstvakantie.
Met de resultaten van SCOL kunnen we
ook groepen bekijken en met elkaar
vergelijken en kijken welke categorieën
school breed meer aandacht verdienen.

Daarnaast maken de leerkrachten van de
groepen 3 t/m 8 voor hun groep ook een
sociogram. Dit sociogram kan helpend
zijn om inzicht te krijgen in de onderlinge
relaties van kinderen in de groep.
Tenslotte hebben we van maandag
4 t/m vrijdag 8 november op onze school
de anti-pestweek. In deze week gaan we
nogmaals met elkaar afspraken maken
over hoe om te gaan met elkaar, doen we
teambuildings activiteiten met de groep,
proberen we elkaar nog beter te leren
kennen en gaan we kinderen stimuleren
zelf het goede voorbeeld te geven. In een
positieve groep is er minder behoefte om
te pesten.
Op 13 en 14 november zijn de eerste
contactavonden. De kinderen van groep 8
mogen ook bij het gesprek aanwezig zijn.
Tijdens deze contactavonden staat vooral
het welbevinden van uw kind centraal.
Het is goed om elkaar hierover te
informeren en samen te kijken hoe we er
voor kunnen zorgen dat uw kind(eren)
met plezier naar school gaat!
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Verjaardag
Als uw kind jarig is en op school mag trakteren, wordt dit meestal voor de ochtendpauze
gedaan. Voor de groepen 4, 5 en 8 is dit om 9.55 uur en voor de groepen 3, 6 en 7 om 10.15
uur. U mag de traktatie op dat tijdstip of voor schooltijd brengen. Het is niet gebruikelijk dat
ouders van leerlingen van de groepen 4 t/m 8 tijdens de traktatie in de klas aanwezig zijn. Vaak
krijgen broertjes en/of zusjes van de jarige ook een traktatie. Deze traktatie graag uitdelen
tijdens de pauze.

Herfstvakantie van 21 t/m 25 oktober
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