Ureterp 30-08-2019

Schooljaar 2019-2020
Het schooljaar is begonnen en we zijn rustig van
start gegaan. Het zijn nu de Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van
het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw:
de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de
regels. De eerste weken van het schooljaar zijn
daarom ontzettend belangrijk voor het creëren
van een goed pedagogisch klimaat in de klas.

Agenda


03-09

Klassikaal lenen in de
bibliotheek (tijdens schooltijd)



10-09

Inloopavond



11-09

Bewoners Lijte op bezoek



12-09

Start ateliers



13-09

Voorlezen groep 1 t/m 4



23- t/m 26-09

Oudervertelgesprekken

Inloopavond
Op dinsdag 10 september is de inloopavond.
Net als vorig jaar zijn ook alle kinderen van
harte welkom. De inloopavond start om 18:30
uur tot 19:30 uur. Om 19:30 uur kunt u als ouder van een kind in groep 3 een informatie half
uurtje bijwonen bij Juf Jannie en Juf Sandra Kim.
Zij geven specifieke informatie over onder andere het leesonderwijs in groep 3.

Agenda
Om het u gemakkelijk te maken hebben wij
agenda’s aangeschaft. In ieder klaslokaal ligt bij
de ingang een agenda. Daarin kunt u afspraken
van uw kind noteren en de oudere kinderen
mogen het natuurlijk ook zelf opschrijven. U
kunt hierbij denken aan “wie haalt mijn kind
op”, BSO, doktersafspraken en dergelijke.

Muziekonderwijs
Gedurende het hele schooljaar krijgen alle leerlingen iedere dinsdag muziekonderwijs van juf
Hinke.
Juf Hinke is vakleerkracht muziek en werkt met
de moderne muziekmethode 123ZING.
123ZING is een digitale muziekmethode voor
groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode biedt aansprekende liedjes en lessen
waarbij alle muzikale domeinen en genres aan
bod komen. Van pop- en elektronische muziek
tot wereldmuziek, jazz en klassiek.
Afgelopen dinsdag zijn we al begonnen en de
eerste reacties zijn positief.

Voorlezen
Eén van de onderdelen van het zomerfeest is
het voorlezen aan de basisschoolleerlingen in
Ureterp. Elbrich Hoekema leest samen met haar
oudste dochter Letitia een mooi verhaal voor
aan de leerlingen van groep 1 t/m 4.

Tút en d'r út groep 3 en 4
Tot aan de herfstvakantie kunt u uw kind in de
groep brengen. Vooral de eerste weken in het
jaar is dat voor veel kinderen heel plezierig. Na
de herfstvakantie kunt u uw kind naar binnen

brengen waarna zij zelf naar hun plek in de klas
gaan. Dit ter bevordering van de zelfstandigheid.

Cursus: “Eigenaarschap”
Volgende week starten we met de teamcursus
Eigenaarschap. De cursus wordt geleid door gedragspecialist Jellie Wagenaar en is er op gericht om de zelfstandigheid van de leerlingen te
bevorderen. Wanneer een leerling in staat is
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Met de aanpak Eigenaarschap van leerlingen geven we
leerlingen een meer actieve rol in het eigen
leerproces.

Getal & Ruimte jr
Deze week zijn de leerlingen van groep 3 t/m 7
gestart met de nieuwe rekenmethode Getal &
Ruimte. Deze methode hanteert de traditionele
oplossingsstrategieën. Onze vorige methode
was gericht op het realistische rekenen. De
nieuwe aanpak is geheel anders, maar helemaal
passend binnen de laatste ontwikkelingen op
rekengebied. Voor de leerlingen is het even
wennen. Wij worden bij het invoeren van de
methode begeleid door een externe rekendeskundige.

Ateliers
De ateliers gaan donderdag 12 september weer
van start. Het thema is: Oud en nieuw. Over de
invulling van de ateliers informeren we u op een
later moment

Lijte
In het kader van ons thema “Oud en Nieuw”:
Op 11 september komen enkele bewoners van
De Lijte ons een bezoek brengen in de groepen
5 t/m 8. De leerlingen bevragen de ouderen
over hun schooltijd. Daarna vertellen de leerlingen hoe het nu reilt en zeilt op school. We
houden u op de hoogte.

Oudervertelgesprekken
In de week van 23 september a.s. zullen net als
de voorgaande jaren gesprekken plaatsvinden
waar u als ouder centraal staat. Wij ontvangen
graag informatie over uw kind en uw verwachtingen ten aanzien van dit schooljaar. In de
week van 16 september gaat er een informatiebrief uit waarin u zich kunt aanmelden.

Vakantieregeling
Studiedag Comprix
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen 062012
Meivakantie(2wkn)
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Teamdag
Zomervakantie

04-032020
21-102019
23-122019
17-022020
10-042020
27-042020
21-052020
1-06-2020
ntb
4-07-2020

04-032020
25-102019
5-01-2020
23-022020
13-042020
8-05-2020
22-052020
1-06-2020
16-082020

