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De eerste twee weken van dit schooljaar

zitten er al weer op. De meeste

kinderen, ouders en personeelsleden

zijn inmiddels gewend aan het ritme van

het dagelijkse schoolleven. 

Vandaag hopen we iedereen te

ontmoeten op het startfeest. De

ouderraad is hier druk mee en we

bedanken ze voor de organisatie.

Komende week verwachten we alle

ouders bij de luistergesprekken. U kunt

zich via Parro nog t/m zondag inplannen

voor een gesprek.

Terwijl we nu nog niet kunnen

voorstellen dat de temperaturen lager

worden en we weer veel binnen zitten,

hebben de leerkrachten al voorlichting

gekregen hoe ze in de herfst en de

winter optimaal kunnen ventileren en

luchten. Een medewerker van Ruimte OK

heeft op twee ochtenden de situatie op

onze beide locaties in kaart gebracht en  

adviezen gegeven.

De eerste weken
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5 -9 september:
Luistergesprekken

Ter overdenking
Agenda

Woensdag 7 september:
Gebedsgroep op de NMB
van 8.30 tot 9.15 uur.

Vrijdag 16 september:
Nieuwsbrief 3 wordt
verzonden.

Gewoon beginnen
Als ik nou eens begin met
een vriendelijk woord
een glimlach
een arm om de schouder
een gedachte aan jou.

Als ik nou een doorga met
een positief woord
een belonend gebaar
een aardige knipoog
een moment van aandacht.

Als ik me nou eens voorneem om
positief over jou te denken
je als Gods wezen te zien
te begrijpen dat je niet mijn bezit ben
te erkennen dat je een geschenk bent.

Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me
en wat een mooie week
een schitterende dag
een heerlijk moment.

Als ik daar nu eens mee begon.
 

Chris Lindhout
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Als uw kind in groep 4, 5 of 6 zit, dan is 

hij/zij misschien thuisgekomen met 

verhalen over Staal. Deze groepen zijn 

namelijk gestart met een nieuwe 

taalmethode. De komende jaren zullen 

ook de groepen 7 en 8 met deze 

methode gaan werken.

Een paar kenmerken van deze methode:

Opbrengstgericht werken
In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De

kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week

drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of

presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede

voorbereiding voor later.

Levensechte bronnen
Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s

die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken

naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen

niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs

functioneel en realistisch.

Beproefde spellingmethodiek
Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José

Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een

vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse

dictees. Staal is een methode die spelling en grammatica

combineert.

Over Staal is natuurlijk veel meer te zeggen en te schrijven.

Wilt u meer informatie over deze methode kijk dan op:

Algemene informatie over Staal

Filmpje met uitleg over Staal spelling
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Taalmethode Staal

Psalmenrooster
Week 23: Psalm     2: 7 OB

Week 35: Psalm 118: 5 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Waar werken we dit jaar aan?

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In de bijlage kunt u informatie vinden over de activiteiten

die het CJG organiseert in de periode van nu t/m de

kerstvakantie. De activiteiten zijn voor kinderen in de

leeftijd van 4 t/m 12 jaar en ouders.

Er kunnen nog activiteiten bij komen die op de website

aangevuld zullen worden. Kijk voor het actuele overzicht,

meer informatie en aanmelden op

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

Elk jaar volgen we individueel en als team nascholing om

onze kennis en vaardigheden op peil te houden of verder

te ontwikkelen.

Zo hebben we dit jaar 4 leerwerkgroepen. Elke teamlid zit

in een leerwerkgroep en samen onderzoeken ze een

onderwerp en doen ze voorstellen aan het hele team. Dit

jaar zijn er leerwerkgroepen die zich bezig houden met

rekenen, Jeelo, de verbinding tussen beide locaties en de

impulsgroepen. 

Daarnaast volgen leerkrachten bijeenkomsten voor de

taalmethode Staal. De laatste vrijdag van de

zomervakantie hebben we samen met de collega's van de

Veldhuizerschool geleerd hoe we met deze methode

moeten beginnen. In november staat er weer een

bijeenkomst gepland.

De leerkrachten van de groepen 1/2 zijn bezig met het

invoeren van het programma Mijnkleutergroep. Met dit

programma kunnen ze de vorderingen van de leerlingen

goed volgen. Ze hebben inmiddels al een eerste

bijeenkomst gehad en er volgen dit jaar nog een aantal

nascholingsmomenten.

Ook dit jaar gaan we verder met het verdiepen van ons

rekenonderwijs en het ontwikkelen van Jeelo. 

Tenslotte komt er weer een nieuwe schoolplanperiode

aan. We gaan daarom dit schooljaar nadenken waar we de

komende vier jaar aan willen gaan werken en hoe deze

plannen zich verhouden met het nieuwe strategisch

beleidsplan van De Drieslag.

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm
https://youtu.be/BLz9FSXiBGA
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten
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Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 september.

Ondertussen kunt u ons volgen via:

www.facebook.com/Koepelschool 

www.twitter.com/kpsede 

www.instagram.com/koepelschool 

Met vriendelijke groet,

Team van de Koepelschool

Uit het oogpunt van duurzaamheid willen wij als OR graag

slingers/tafellakens gebruiken die wij kunnen blijven

hergebruiken.

Zijn er ouders/ verzorgers die dit voor ons zouden kunnen

maken?

Graag ontvangen wij een reactie via mail:

ouderraad@Koepelschool.nl

Van de ouderraad
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