Info 6 – 7 november 2018
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord
Vanaf volgende week staat het thema ‘Dromen’ centraal. In de Bijbel komen we regelmatig dromen tegen
die visioenen bevatten van een nieuwe tijd. Een nieuwe wereld waarover je met open ogen kunt dromen.
Kinderen onderzoeken in dit thema ook hoe wensdromen en verlangens zin en betekenis kunnen geven
aan het leven van mensen. De verhalen die bij dit thema verteld worden, komen uit het Bijbelboek Jesaja.
Welbevinden en betrokkenheid
We volgen de kinderen op de vakgebieden, zoals
taal en rekenen. Maar weten jullie ook dat we
de kinderen volgen op sociaal- emotioneel
gebied? Alle leerkrachten van groep 1 t/m 8
vullen over elk kind een vragenlijst in over het
welbevinden en de betrokkenheid. Vanaf groep
5 hebben alle kinderen afgelopen week zelf ook
de Zien! vragenlijst ingevuld. Hierin kunnen zij
aangeven wat ze wel/niet prettig vinden, of er
wordt gepest, of ze genoeg worden uitgedaagd,
etc. De uitkomsten van deze vragenlijst worden
besproken door de leerkracht met de Intern begeleider. Door ook de betrokkenheid en het welbevinden
goed in beeld te hebben, kunnen we beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Naast de
resultaten op rekenen en lezen is daarmee ook het resultaat van deze vragenlijsten belangrijke feedback
voor de leerkrachten.
Terugblik Studiedag 29 oktober
Een aantal keer per jaar komen we als compleet team bij elkaar op studiedagen, zo ook vorige week
maandag. We kijken terug op een waardevolle studiedag waarin we kennis hebben opgedaan over meer-en
hoogbegaafdheid, we hebben gedeeld hoe we doelen zichtbaar maken in de klas en welke activerende
werkvormen we inzetten. De werkgroep Wereldoriëntatie heeft een aantal methodes gepresenteerd die
we de komende tijd gaan uitproberen. De dag werd afwisselend geleid door onze procesbegeleider en
collega’s die een inhoudelijke bijdrage voor hun rekening namen. Als team groeien we op deze manier in
professioneel samenwerken in gedeelde verantwoordelijkheid.
Stichtingstudiedag 23 november
Op vrijdag 23 november hebben we met alle collega’s die bij Pcbo Amersfoort werken een gezamenlijke
studiedag. Fijn om dan collega’s van andere scholen te ontmoeten. Tijdens deze dag denken we met elkaar
na over een actueel thema en gaan leerkrachten van dezelfde jaargroepen met elkaar in gesprek om te
leren met en van elkaar. Alle kinderen zijn deze dag vrij van school.

Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Onze kleutergroepen stromen steeds voller met kinderen die binnenkort 4 jaar worden. We hebben een
lijst met aanmeldingen van kinderen voor wie we een plekje hebben. Soms blijken broertjes of zusjes nog
niet aangemeld of pas vlak voor een vierde verjaardag. Een goed moment om aan te melden is rond de 3 e
verjaardag. Mochten jullie thuis nog een kleintje hebben rondlopen, willen jullie hem of haar dan
aanmelden? Of kennen jullie mensen in jullie omgeving met jonge kinderen, wijzen jullie hen dan op het
informatiemoment van 21 november? Dan vertellen we alles over onze school en geven we een
rondleiding. Zie ook de aanmeldpagina op onze website.
Luizenpluizen
Woensdag was er een mooi clubje ouders op school die zich door de GGD liet voorlichten over
luizenpluizen. Een paar aandachtspunten lichten we hier uit:
 Het is goed om zowel bij het luizenpluizen na de vakantie als bij een herhalingscontrole twee
weken tussentijd aan te houden. Dus in de tweede week na een schoolvakantie luizenpluizen. Ook
een eventuele herhalingscontrole twee weken later plannen.
 Bij het herhaaldelijk vinden van neten in het haar moet gelet worden op waar de neten zich
bevinden. Mogelijk zijn het oude en onschuldige netenzakjes. 'Vers gelegde' neten zitten ongeveer
1 cm vanaf de hoofdhuid, 'oude' en dus onschuldige neten zitten wel 2 of 3 cm lager in het haar.
 Het is handig om op de hoofdluis aankruislijst te noteren hoe hoog/laag de neten zitten. Zo kunnen
we het goed bijhouden en voorkomen we dat ouders ten onrechte moeten blijven kammen.
 Wanneer je als hoofdluizenpluisouder denkt dat het nodig is om contact op te nemen met de
ouders van een leerling, laat het de leerkracht of onze ‘Hoofd’ Luizenpluizen, Marjolein Geerling,
weten: m.geerling@pcboamersfoort.nl. Een opvolging door de GGD middels een huisbezoek is
mogelijk.
 Op de site van de RIVM staat veel informatie.
Geleidehond
Af en toe zullen jullie ons wel eens gezien hebben met onze geleidehond in opleiding op school, op straat of
in de Jumbo.
Ze moest leren om in een drukke omgeving stil te kunnen zitten en liggen en de boel om haar heen te
negeren. Onze eerste hond in opleiding voor het KNGF heeft inmiddels de school afgerond en is ook al bij
de blinde aan het werk. Hier zijn we trots op dat we daar een steentje aan mochten bijdragen. We hebben
nu 8 maanden rust gehad en we hebben zin om het traject weer in te gaan voor 1,5 jaar.
Maandag 12 november krijgen we onze tweede hond. Pas bij het uitdelen van de hondjes van het nest
weten we de naam, de kleur van de hond en het geslacht. Het KNGF kijkt welke hond het best bij het gezin
past.
We zullen de eerste weken met het hondje op de arm de school in gaan om het hondje te laten wennen
aan drukte. Als we het hondje op de arm hebben mag er zeker geaaid worden! Dit is dan voor ons een mooi
moment dat we kinderen uit gaan leggen dat - wanneer de hond aan de lijn gaat lopen- er niet meer geaaid
mag worden. Erg lastig om te zeggen want we snappen hoe leuk het is om zo’n klein pupje te aaien! Pas bij
4 à 5 maanden krijgt de hond het dekje om waarop staat ‘geleidehond in opleiding’. Dan is het voor
iedereen wat duidelijker.
Als puppypleeggezin leren we de hond basiscommando’s en is het socialiseren van de hond onze taak. Het
laatste half jaar bijvoorbeeld moet ik vaak naar het CS van Amersfoort om te leren op een goede manier de
verschillende treinen en bussen in te stappen.
Na ongeveer 1,5 jaar gaat de hond nog ongeveer 8 maanden naar school om daar getraind te worden als
geleidehond. Pas daarna gaat de hond naar de blinde.
Als je nog vragen stel ze gerust! We staan meestal bij de Waterkers en soms bij de Bonte Koe.
Vriendelijke groeten van Arjan en Ellis Verkerk, ouders van Jolien (8a) Emy (6b) en Jurre (4a)

Data
8 november
13 november
21 november
23 november
27 november
3 december
5 december
20 december
22 dec. t/m 6 jan.

19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad & 20:00 uur Activiteitencommissie
19:30 Voorlichting V.O. voor ouders van groep 8 (locatie BK)
Informatiemoment nieuwe ouders
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Rapport mee
Oudergesprekken op intekening / uitnodiging
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie

Ingekomen informatie:

