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As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
3 tot 12 oktober:
15 tot 19 oktober:
22 tot 26 oktober:

kinderboekenweek ‘Vriendschap’
voorlopig adviesgesprek groep 8
herfstvakantie

Opening kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we met de hele school de kinderboekenweek geopend. Twee groepen
mochten hun kunsten vertonen. Groep 1/2a had een ontzettend mooi lied over vriendschap. En
groep 6a liet een toneelstuk zien en zij zongen in keurig Engels. Ook hebben de kinderen een
prijsvraag meegekregen over het volgende gedicht:
Een winkel vol boeken
Er kwam in een winkel vol boeken een hond
die keek even rustig het winkeltje rond
Hij vroeg aan de juffrouw- Zeg heeft u misschien
een boek over poesjes- dat zou ik graag zien
Natuurlijk meneer, zei de juffrouw verrast
‘t staat daar op die plank- bovenaan in de kast
heeft u-vroeg de hond- ook een trapje voor mij?
Dan klim ik erop want ik kan er niet bij
Hij pakte het boek en liep daarna weer t’rug
maar keek het niet in -hield het steeds op zijn rug
toen ging hij ermee naar de juffrouw en zei:
het is een cadeautje- cadeautje van mij
opdracht:
Lees het gedicht goed door.
Maak een creatie (alleen of in duo’s) die te maken heeft met dit gedicht.
Je mag tekenen, verven, knutselen, schrijven, of wat dan ook.
Denk aan: opstel, versje, tekening, schilderij, strip, kijkdoos, liedje, toneelstukje, knutsel enz…
De wethouder van onderwijs kwam ook even bij ons op school kijken. Hij had onze school nog niet
eerder gezien en was erg onder de indruk van de kinderen, de leerkrachten en het gebouw.
Adviesgesprekken groep 8
De ouders van de kinderen van groep 8 kunnen zich via het ouderportaal inschrijven voor de
voorlopig advies gesprekken.

In dit gesprek wordt een voorlopig advies gegeven over het te verwachte niveau van het kind. Op
deze manier kunnen ouders wat meer gericht de open dagen van de voortgezet onderwijsscholen
gaan bezoeken.
Het voorlopig advies wordt gebaseerd op een aantal zaken namelijk:
 de uitslag van de toetsen van groep 6 en 7;
 werkhouding, huiswerkattitude en gedrag;
 motivatie, leergierigheid en doorzettingsvermogen.
Het advies wordt gegeven door de leerkracht van groep 8, maar het is een schooladvies.
Leerkrachten van het jaar ervoor, de intern begeleider en de directeur maken een gezamenlijk
advies.
In februari ontvangen de kinderen en de ouders een definitief advies.
Dag van de leraar
5 Oktober is de landelijke dag van de leraar. Een dag per jaar mag de juf of meester extra in het
zonnetje gezet worden. Vandaag hebben alle juffen en meesters heerlijk kunnen genieten van een
gebakje tijdens de koffie. En na schooltijd hebben we nog een gezellig samenzijn gehad, waarbij het
team een hart onder de riem werd gestoken. De leerkrachten van onze school zijn echt GOUD waard!

Uit de lessen van de godsdienstleerkrachten
Van de week stond er een leuk artikel in 1 van de vakbondsbladen. Er is onderzoek gedaan naar het
islamitisch onderwijs. Uit dat onderzoek kwam naar voren het islamitische onderwijs bijdraagt aan
integratie en de kinderen voorbereidt op de maatschappij, in tegenstelling tot wat sommige mensen
denken.
https://www.aob.nl/nieuws/juffrouw-wilt-u-ook-moslim-worden/
Aansluitend bij dit artikel en ook de kinderboeken week vind ik het leuk om met u te delen waar
Juffrouw Oifae en meester Abdeslam de afgelopen weken met de groepen 8 aan hebben gewerkt.

