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Kalender oktober
01/09-10:Kinderboekenweek
05-10: citoresultaten mee
12 t/m 16-10: herfstvakantie
27-10: fietsenkeuring 5 t/m 8
Kijk voor updates regelmatig
even op de kalender op onze
website

Fietsenkeuring
Op dinsdag 27 oktober
komen (onder voorbehoud
van de omstandigheden rond
die tijd) vier medewerkers
van VVN de fietsen van de
kinderen van groep 5 t/m 8
keuren om ze van een OKsticker te kunnen voorzien. U
kunt thuis alvast ‘voorkeuren’
en eventuele defecten van
tevoren aanpakken. Ga
hiervoor naar de fietscheck
van VVN.

Afspraak van de maand
In het gehele Kindcentrum (ook voorschool en KDV/BSO)
staat in de maand oktober de volgende gedragsafspraak
centraal:

“We luisteren naar elkaar.”
Door goed te luisteren, kunnen we beter communiceren.
Ook toon je met luisteren respect voor een ander.
Als we het hebben over luisteren, wordt al snel gedacht aan
‘gehoorzamen’ of ‘stil zijn als een ander iets zegt’. Met
behulp van onze methode Leefstijl (sociale opvoeding en
burgerschap) leren wij de kinderen echter dat luisteren veel
actiever is dan dat. Als iemand tegen je praat, maak je
oogcontact en reageer je actief op wat hij/zij zegt. Je geeft
degene die aan het woord is aandacht, je kunt vragen
stellen, je probeert te begrijpen, enz.. In de hogere groepen
leren kinderen ook te ‘luisteren’ naar non-verbaal gedrag.

Thema-onderzoek inspectie op de Weiert
Op dinsdag 22 september heeft de onderwijsinspectie een
onderzoek op de Weiert (en andere OPO-scholen) verricht.
Dit onderzoek richtte zich vooraf op een documentenonderzoek en resultaten, gekoppeld aan onze
schoolpopulatie en ambities. Daarna volgde een gesprek
tussen de inspectie, de interne begeleider (Tineke) en de
schoolleider (Martine). Het gesprek verliep positief. De
inspectie was tevreden over onder andere de documenten,
gekozen doelen en onze resultaten. Ook volgden hieruit
waardevolle aanbevelingen, waarvan we de belangrijkste
graag met u delen:
- Breng ouders beter op de hoogte van de resultaten van de
schoolontwikkeling (bijv. in de schoolgids).
- Stel ontwikkeldoelen nog scherper, zodat je ze beter kunt
evalueren.
We gaan hiermee gemotiveerd aan de slag en brengen u
daarvan op de hoogte.
Van dit thema-onderzoek is geen schoolspecifiek rapport
gemaakt. De resultaten worden gebruikt voor het
bestuursonderzoek en voor de verantwoording richting de
regering (Publicatie ‘De staat van het onderwijs,’ 2021)
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Corona-maatregelen Weiert: we doen het samen goed!
We proberen op de Weiert zo goed als mogelijk veilig en gezond gedrag na te streven. De
vraag is altijd welke maatregelen nodig zijn, en welke wellicht overbodig. Op de Weiert nemen
we altijd het zekere voor het onzekere, omdat we geen enkel risico willen lopen in een gebouw
waar zoveel mensen komen.
Wat wij heel prettig vinden, is om te merken hoe de ouders van de kinderen op de Weiert met
ons meedenken en óók hun verantwoordelijkheid nemen, ondanks dat dat soms veel
aanpassing vraagt. Ouders overleggen met de school wanneer zij zelf risico’s vermoeden en
volgen de beslisboom indien kinderen symptomen vertonen. We beseffen dat het heel wat van
ouders en kinderen vraagt, en waarderen deze zorg om anderen dan ook enorm! Ook op en
rondom school worden de afspraken door ouders en kinderen nageleefd. We zijn jullie daar
dankbaar voor. Het zorgt ervoor dat we ons (relatief) veilig kunnen voelen in school en we
hopen hiermee het virus, zo goed als we kunnen, buiten de school (en uiteraard het liefst uit
de hele omgeving) te houden.

Kinderboekenweek in volle gang
Elke klas werkt aan een eigen thema in de geschiedenis en de lokalen beginnen deze
geschiedenis door gemaakte werkjes langzamerhand al iets uit te stralen.
De kleuters werken met het thema ‘hunebedden’. Zij maken zelf hunebedden aan de zandtafel
en van papier-maché, en leren mooie en best moeilijke woorden uit de geschiedenis: de pijl,
de trechterbeker, de grafheuvel.
Groep 3 en 4 leert over de ridders in de middeleeuwen en groep 5 leert vooral over de
kastelen uit die tijd. Groep 6 kon niet goed kiezen en daarom werden twee thema’s bij de hand
genomen: de Tweede Wereldoorlog én de watersnoodramp acht jaar later.
Groep 7 verdiept zich in de periode ‘jagers en eerste boeren’ uit de prehistorie. Zij hebben
wandkleden gemaakt van schapenwol en maken nu een nederzetting na van hout, gevlochten
wilgentenen (of kleine takjes) met keileem (klei).
Groept acht laat zich boeien over de Nederlandse handelsdrift (VOC) in de 17e en 18e eeuw.
Zij zijn begonnen met een huiswerkopdracht om een kunstuiting in de vorm van een beroemd
portret na te bootsen.
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