Nieuwsbrief 5, december

Pietengym
Deze week stond bol van de voorpret voor 5 december.
De klassen en gangen kwamen vol mooie Sinterklaas werkjes te
hangen en er werden enthousiast liedjes gezongen.
Ook de gymles stond in het teken van Pietengym. Er werd vrolijk
geklommen, geklauterd en gezwaaid. En….. alle kinderen hebben
hun Pietendiploma gehaald!
De Sintviering van vandaag was wel wat anders dan andere jaren.

Sinterklaasviering
Er was namelijk geen aankomst van de Sint gepland, de kinderen
maakten zich vanochtend dus ernstige zorgen.
Gelukkig bleek de Sint dit jaar zó vroeg te zijn, dat hij al binnen was
toen de kinderen naar school moesten komen.
Het feest is in de groepen uitbundig gevierd. In de groepen 1 t/m 4
zelfs in bijzijn van de Sint zelf en één van zijn trouwste Pieten.
De andere groepen waren de hele ochtend bezig met gedichten en
surprises. Het was een geslaagde dag!

Corona
Via SchoolWapps houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van
de verwikkelingen op school ten aanzien van Corona.
Momenteel zijn er drie collega’s geveld door het virus: Juf Ineke is
al wat langer uit de roulatie, Juf Truus wat korter en juf Mery sinds
deze week. Met kunst en vliegwerk en ook met de hulp van onze
nieuwe juf Annemieke, houden we de kinderen uit die groepen
goed bij de les. De afgelopen week hebben juf Roos en meester
Wim zich laten testen. Zij bleken negatief. Gister is juf Margreet
getest. Haar uitslag is nog niet bekend.
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Kerst
Dit jaar is zal ook de kerstviering anders zijn. We vieren kerst in de
klas met een viering en een lunch op de laatste donderdag voor de
kerstvakantie.
De groepen van de midden- en bovenbouw maken een kleine
kerstwandeling naar en in de kerk. Onderweg naar de kerk komen
de kinderen een kerstkoortje tegen en zullen zij opgewacht worden
door de dominee. Binnen treffen zij verschillende kersttaferelen
aan. Zo beleven de kinderen kort en krachtig het kerstverhaal.
Weer buiten krijgen ze wat te drinken en wat lekkers van de AC.
Het kerstkoor is in elk geval al druk aan het oefenen met juf
Monique.

Studiedag EDI
In de afgelopen periode hebben we een studiedag gehad. Deze
stond in het teken van het verder perfectioneren van het Effectieve
Directe Instructiemodel dat we in de school hanteren. (afgekort
EDI).
Met deze werkwijze verhogen we de betrokkenheid van de
kinderen, middels hulpmiddelen (zoals de wisbordjes, de
beurtenstokjes en dergelijke) en technieken (zoals de manier van
doorvragen en de manier van vragen stellen om begrip te
contoleren).
In de jaargesprekken van directie en leerkrachten komt dit
onderwerp terug.

Studiedag Growth Mindset
De andere studieochtend stond in het teken van één van de 7 items
uit het Koersplan van de Stichting.
Item 4 met als titel: Ik kan het nog niet, vormde het uitgangspunt
voor het werken aan een Growth Mindset.
De eerste stap die is te zetten, is begrijpen wat de op groei gerichte
denkstijl is en het onderkennen van het belang ervan. Dit leidt tot
het formuleren van een visie hierop.
Dit vormt tevens een onderwerp in ons jaarplan. Twee collega’s
nemen het voortouw bij de invoering hiervan.
Overigens komen we in de MR nog verder terug op de andere 6
items uit het Koersplan van de stichting PCOHS.

Stagiaires
De afgelopen tijd zijn er naast stagiaire meester Luuk in groep 7.1,
twee nieuwe stagiaires aan het werk gegaan op de Hildegaert.
Juf Fleur is als oud-leerling en studente pedagogiek onder
begeleiding van de IB’ers ook met kinderen aan het werk.
In groep 8.2 is deze week juf Gabrielle begonnen.
We wensen hun een leerzame tijd op de Hildegaert!
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Lego
De gift van de ouders van oud-leerlingen brengt veel leerplezier in
de groepen. De door de leerlingenraad uitgezochte Lego is
inmiddels in bakken gedaan en verdeeld onder de verschillende
groepen van de school. Het is een welkome uitbreiding van het
(speel-)leermateriaal in de groep. En ook in regenachtige pauzes
wordt er door de kinderen enthousiast mee gespeeld.
We danken deze (anonieme) ouders zeer voor hun royale gift!

Pestonderzoek, school en ouders
Afgelopen woensdag heeft de zogenaamde kenniswerkplaats
plaatsgevonden. Daarin zitten directie, leerkrachten en ouders van
de Hildegaert samen met de onderzoekers van de Rijksuniversiteit
Groningen. In deze digitale sessie zijn de resultaten van de ronden
‘Verhalen vangen’ door de leerkrachten besproken. In de volgende
sessie van 16 dec. zullen de verhalen van ouders en kinderen
besproken worden en de relatie tussen de drie soorten verhalen.
Momenteel vullen de ouders van kinderen van groep 5.1, 6.2, 7.2
en 8.1 een vragenlijst is, als input voor het onderzoek.
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