Nieuwsbrief 4, november

Studiedag voor de herfst
De eerste vrijdag van de herfstvakantie heeft het team besteed
aan het bouwen aan onze professionele leergemeenschap, die we
in de methodiek van stichting LeerKRACHT vormgeven.
We hebben voor de rest van het jaar vanuit de keuze voor een
aantal veranderonderwerpen in het jaarplan, een wekelijkse focus
ingebouwd in de stand-up aan het begin van de week en de
verdieping in de bouwsessies. Daarnaast zijn we aan de slag
gegaan met het plannen van de rekenblokken, in het kader van de
invoering van onze nieuwe methode Getal en Ruimte.
Het was een productieve dag!

Herfstfeest
Met de hulp van vrolijke kabouters, die verdacht veel leken op
enkele ouders, is het herfstfeest voor de kleuters weer een succes
geweest.
De pannenkoeken waren in elke groep ‘schoon op’, tot
teleurstelling van de leerkrachten van de hogere groepen. Zij
kregen dit jaar geen pannenkoeken…
Absoluut hoogtepunt was het toneelspel van de juffen, waarbij de
opruimkabouter per ongeluk/expres de aardbei van de taart van
de koningin had meegenomen. Gelukkig bleken de kleuters
vergevingsgezind en konden alle kabouters en de koningin toch
nog een leuk feest vieren.

Lezing Mark Mieras
“Leerlingen van 9 tot 12 jaar die motorisch en conditioneel
minder goed ontwikkeld zijn, blijven gemiddeld ook achter in de
leervakken. Slimheid zit hem niet in de kennis die je erin stopt,
maar in de cognitieve vaardigheden die het kind ontwikkelt,"
aldus wetenschapsjournalist Mark Mieras.
Op dinsdag 8 november 2022, na inloop met koffie en thee vanaf
19.30 uur, start zijn lezing om 20.00 uur.
De lezing is in de aula van het Melanchthon Schiebroek, Van
Bijnkershoekweg 97, Rotterdam.
Inschrijven kan nog, via deze link.
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Voortgangsgesprekken groep 8
Tussen het afstemmingsgesprek aan het begin van het jaar en de
adviesgesprekken in februari hebben de ouders van groep 8 een
voortgangsgesprek. Hierin wordt besproken met ouders en kind
of er ontwikkelingen zijn die een heroverweging van het voorlopig
advies kansrijk maken en hoe de kinderen zich in lijn van dat
voorlopig advies ontwikkelen. De uitnodiging krijgt u op 8
november.

Informatieochtend nieuwe ouders
Op 17 november zijn nieuwe ouders uitgenodigd om een beeld te
krijgen van onze school. Kinderen, ouders en leerkrachten
vertellen tijdens deze informatieochtend de geïnteresseerde
ouders wat meer over de school en verzorgen een rondleiding
door de school.

Voorlichtingsavond VO
Op 30 november organiseren de leerkrachten van groep 8 een
informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8.
Tijdens deze bijeenkomst geven de leerkrachten inzicht in het
systeem van het voortgezet onderwijs en laten kort de scholen
voor VO, waar de kinderen naar toe kunnen gaan, de revue
passeren.

Kerstvieringen
Op 20 en 21 december zijn er kerstvieringen van de Hildegaert in
de Goede Herderkerk in Schiebroek. We zijn blij, dat we Kerst
weer met zijn allen mogen vieren.
De uitnodigingen volgen nog, maar het is handig alvast te weten
dat we op 20 december de ouders en kinderen met de
achternamen beginnend van A t/ L uitnodigen en op 21 december
de ouders en kinderen met achternamen beginnend van M t/m Z.

Kerstontbijt
Op de laatste schooldag van het oude jaar, 22 december, starten
we met een kerstontbijt. U wordt hierover nog uitgebreid
geïnformeerd.

Kerstvakantie
Vrijdag 23 december is de eerste dag van de kerstvakantie en
maandag de 9e januari de laatste. We zien de kinderen graag
weer op dinsdag 10 januari.
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KOELKASTLIJSTJE
8 nov.
8 nov.
15 en 16 nov.
16 nov.
17 nov.
24 nov.
29 nov.
30 nov.
2 dec.
5 dec.
8 dec.
13 dec.
14 dec.
15 dec.
20 dec.
21 dec.
22 dec.
23 dec. t/m 9 jan.

Inspiratieavond Mark Mieras: Leren is beleven!
Inloop groep 1/2
Voortgangsgesprekken groep 8
Inloop groep 1/2
Informatieochtend geïnteresseerde ouders
Inloop groep 1/2
MR-vergadering
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 7- en 8-ouders
Inloop groep 1/2
’s ochtends Sinterklaasviering, ’s middags vrijdag
Inloop groep 1/2
Inloop groep 3 t/m 8
Inloop groep 1/2
Creamiddag
Kerstviering ouders achternaam A t/m L
Kerstviering ouders achternaam M t/m Z
Kerstontbijt
Kerstvakantie
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