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Kriskras door de schoolgids
Kernwaarden
Wij vinden kernwaarden een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Onze kernwaarden zijn:
•
•
•
•
•

Het kind en zijn ontwikkeling centraal
Veiligheid
Vrijheid in verbondenheid
Boeiend en inspirerend
Meesterschap

Het kind en zijn ontwikkeling centraal
Bij alles wat we doen stellen we het kind en zijn ontwikkeling centraal. Dit uitgangspunt passen we toe bij elke afweging die
we maken op elk niveau in de organisatie. We kijken naar de mogelijkheden en talenten van elk kind. Daarvoor gaan we in
gesprek met kind en ouders.
Veiligheid
Onze scholen zijn een veilige plek voor iedereen. Openheid, respect en vertrouwen staan centraal in de wijze waarop we met
elkaar omgaan. We hebben zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Onze gebouwen en omgeving zijn veilig, opgeruimd en
schoon.
Vrijheid in verbondenheid
Kinderen krijgen ruimte en vertrouwen om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste medemensen. Professionals krijgen
de ruimte en het vertrouwen om zich verder te ontwikkelen en te kunnen doen wat ze moeten doen in het belang van goed
onderwijs. Zij nemen hun verantwoordelijkheid, waarbij verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk zo laag als mogelijk in de
organisatie liggen. Autonomie staat daarbij altijd in relatie tot de groep, het grotere geheel en de aanwezige competenties.
We zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving en zijn ons bewust van die onderlinge samenhang.
Boeiend en inspirerend
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ons onderwijs sluit daarbij aan. We geven kinderen de mogelijkheid zich te blijven
verwonderen en houden ze nieuwsgierig. We laten ons inspireren door de creativiteit van kinderen en denken in oplossingen
en mogelijkheden. We zien het als onze morele plicht om kinderen zoveel mogelijk te leren door ons onderwijs boeiend en
inspirerend te houden. Daartoe werken we samen, motiveren we elkaar en inspireren we elkaar. Zoals beschreven in het
voorwoord wordt bruisend onderwijs het thema voor onze schoolontwikkeling dit schooljaar.
Meesterschap
Iedereen draagt vanuit passie, talenten meesterschap bij aan goed onderwijs. We blijven leren en onszelf vernieuwen. Goed
is niet genoeg, we werken aan beter in het belang van het kind en zijn ontwikkeling. We hebben plezier in ons werk en met
elkaar.

November 2018
1
Groep 8 Noord en Zuid: Bezoek aan MY college.
1
Groep 7 Vriesland: Techniekles in de klas door een docent van CSG De Oude Maas.
2
Groep 7 Zuid: Techniekles in de klas door een docent van CSG De Oude Maas.
4-9 Week van Respect.
5
Groepen 3 Noord: Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Onderwaterwereld”.
6
Groep 2 Noord: Screening logopediste.
6
Groep 7 Noord: Bezoek aan De Dorpskerk.
9
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
9
Nationaal Schoolontbijt.
12
Studiedag: Kinderen gehele dag vrij.
14
Scholenmarkt; Olympiahal.
15
Groep 6-7 en 7-8 Leonardo: Bezoeken het Milieuhuis, thema “Klimaat in je straat”.
16
Groep 8 Leonardo: Bezoek aan het Rijksmuseum te Amsterdam.
19
Groep 3 Zuid: Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Onderwaterwereld”.
19
Groep 6 Noord, Vriesland en Zuid: Bezoek aan theater De Stoep voor een gitaarconcert.
20
Groep 7 Vriesland: Bezoek aan De Dorpskerk.
23
Groep 8 Noord en Zuid: Bezoek aan het Rijksmuseum te Amsterdam.
26
Groep 3 Vriesland: Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Onderwaterwereld”.
26
1e Rapport.
27
MR vergadering; locatie Noord. Trompetpad 2 (17.00 uur).
29
Schoenzetten voor de groepen 1-4.
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December 2018
3
Contactavond n.a.v. 1e rapport.
4
Geen plusklas.
5
Sinterklaasviering.
Surprises
Op vrijdag 9 november trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 en groep 4 t/m 8 Leonardo lootjes voor de
Sintviering in hun groep. De brief betreffende het maken van surprises ontvangt u via Digiduif. De kinderen
krijgen geld van de oudergroep mee om een cadeautje te kopen. Let op: Voor de overige groepen neemt de Sint
een cadeautje mee.
Voortgezet onderwijs
Op woensdag 14 november is er voor kinderen en ouders van groep 8 een grote scholenmarkt voor de scholen
van het voortgezet onderwijs in de Olympiahal. Er zijn informatiefolders, waarmee de kinderen de scholen
makkelijker kunnen beoordelen.
Op alle basisscholen in Nederland wordt er dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 een Eindtoets basisonderwijs
afgenomen. Onder meer voor de schooladvisering maakten de leerlingen in oktober wederom het
Drempelonderzoek.
1e Rapport
Op maandag 26 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee. U
kunt zich via digiDuif opgeven voor de contactavond om het rapport te bespreken. Uitleg hierover volgt. Dit
schooljaar krijgen de kinderen voor het eerst een rapportmap mee naar huis. In deze map worden vanaf nu alle
rapporten mee naar huis gegeven. We zien de rapportmap graag uiterlijk in de eerste schoolweek van januari
weer terug op school.
Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. We gaan samen op school ontbijten. Het
Nationaal Schoolontbijt dient goede doelen. Het laat op een speelse, feestelijke manier zien hoe goed en lekker
ontbijten is.
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon.
Maar zelf haasten we ons vaak zonder ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om
met energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft moeten doen. Het ontbijt
geeft je 10 tot 15% van de energie en voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt. Vooral energie uit koolhydraten
zoals in brood is belangrijk om op te starten. Die heb je nodig om te leren, te werken te sporten en te spelen!
We stimuleren bij de kinderen het besef dat een goed, dagelijks ontbijt belangrijk is. Het is een onmisbare
maaltijd. Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om het welzijn en de gezondheid van
kinderen. Dit jaar is dat de Stichting Kinderpostzegels. Die stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen. Één van
de projecten is het aanbieden van kinderfeestjes voor de hele klas, waarbij scholieren op een speelse manier
leren dat iedereen erbij hoort en niemand buiten de boot valt. Het thema van de ontbijtweek is dit jaar dan ook:
‘Een feest voor iedereen!’ Voor deelname aan Het Nationaal Schoolontbijt doneert de school een symbolisch
bedrag van € 0,55 per ontbijtje. Thuis niet ontbijten hoor!
Teach Like a Champion
In November gaat onze school verder met Teach Like a Champion voor de overblijfkrachten. Teach Like a
Champion wordt binnen onze school gebruikt om kinderen een optimaal leerklimaat te bieden. Verschillende
technieken zorgen ervoor dat kinderen rust, veiligheid, maar vooral plezier beleven op school. Het is dan ook
belangrijk dat dit niet alleen in de klas, maar ook tijdens de overblijfperiode gebeurt.
Badmintontoernooi
Op woensdag 23 januari wordt er door badminton vereniging BCRS een toernooi georganiseerd waar kinderen
van groep 5 t/m 8 aan deel kunnen nemen. Het toernooi vindt plaats van 13.00 - 16.00 uur. De kinderen kunnen
opgegeven worden via Sandra Post (postgirl82@gmail.com).
Screening Logopediste
Op dinsdag 6 november vindt in groep 2 Noord de jaarlijkse screening plaats door de logopediste. mocht u hier
bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind.

