23 september 2016

Omgekeerde oudergesprekken
Zoals u weet staan er op maandag 3 oktober en dinsdag 4 oktober oudergesprekken gepland
voor groep 3 t/m 8. Dit jaar gooien we de gesprekken in een ander jasje. Wij gaan er van uit
dat ouders hun kind het beste kennen. We willen tijdens dit eerste gesprek dan ook graag
informatie van u hebben. We noemen dit het zogenaamde ‘omgekeerde oudergesprek’.
Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school
plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties
van uw kind kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar
school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.
Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is
gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de
school. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo
optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!
Bijgaand treft u de planning voor deze gesprekken en tevens ter voorbereiding op dit
‘omgekeerde oudergesprek’ een formulier met een aantal vragen (deze is vandaag ook aan
alle kinderen op papier meegegeven). Dit is het uitgangspunt om met u als ouder(s) in
gesprek te gaan: Hoe kijkt u aan tegen het karakter van uw kind? Waarin vindt u uw kind een
kei? Wat heeft uw kind nodig om er een goed jaar van te maken? Vragen waar u als ouder
het beste een antwoord op kan geven. Wij vragen u het gesprek voor te bereiden met de
vragen op het formulier en dit mee te nemen naar het gesprek.

Sportiefste school!
We zijn door de Schutrupsrun bij voorbaat al uitgeroepen tot
sportiefste school! Een prijs waar we natuurlijk trots op zijn.
Op zondag 25 september a.s. zal de Schutrupsrun plaatsvinden
met als startplaats het gemeentehuis in Exloo.
De starttijden zijn:
Bambinoloop 500meter t/m 5 jaar: 13.15uur
Scholierenloop 1km 6 t/m9 jaar: 13.30uur
Scholierenloop 1 km 10 t/m 12 jaar: 13.40uur.
Er wordt een beker aan onze school uitgereikt worden rondom
de run.

Rapport
Ons schoolrapport gebruiken we inmiddels al jaren en jaren. We zijn als school zijnde nu
druk bezig met het realiseren van een nieuw schoolrapport waarbij we zoveel mogelijk
aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. De planning is dat we dit schooljaar al gebruik
zullen maken van het nieuwe rapport. We houden u op de hoogte.

Aanwezigheid directie op De Zweng
Dinsdag 27 september
Donderdag 29 september
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Maandag 10 oktober
Woensdag 12 oktober

Informatieavonden
De informatieavonden van alle groepen zitten erop.
We willen u danken voor uw aanwezigheid en betrokkenheid. We kijken er als team positief
op terug.

Wetenschap
Ik stuur u ook een uitnodiging mee van een wetenschaps-en techniekevenement. Wellicht
leuk om daar een kijkje te gaan nemen.
Meer informatie vindt u op: http://www.zpannendzernike.nl

Week van de duurzaamheid
De Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op
maandag 10 oktober 2016. Door heel Nederland
vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame
activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en
overheden.
Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk,
inspirerend en winstgevend is.
Op deze dag zal de wethouder van onderwijs bij ons op school langskomen om in de klas
voor te lezen.

Vrij
Het stond niet in de jaarkalender die u heeft gekregen, maar dinsdag 25 oktober zijn alle
kinderen ’s middags vrij.
Alle leerkrachten hebben dan samen met de leerkrachten van De Weiert uit Odoorn een
middag met OPO activiteiten.

Educatieve Apps
Onlangs verscheen in het DvhN een artikel met daarin educatieve apps. De apps laten
kinderen leren zonder juf of meester. De volgende apps zijn benoemd:
1. EnToen.nu
2. Kidscalculate Basis Rekenen
3. Pili Pop
4. Topo Europa
5. Bru-taal
6. Tafels Oefenen
7. Mijn Meetkunde
8. Cave castle (Engelse woorden oefenen)
Wellicht het proberen waard.
NB. Een aantal apps zijn gratis, een aantal niet.

