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Beste ouders,
Deze week was een creatief weekje. Er werden namelijk kinderen uit de
groepen gehaald om in een klein groepje te werken aan het
mozaïekproject vanuit het Kunstmenu: het logo van de school.
Beeldend kunstenaar Serge van Empelen begeleidde de leerlingen.
Uiteraard kunnen we niet wachten om het eindresultaat te laten zien,
dus hieronder alvast een sneak-preview:

Schoolapp
Uit het overzicht blijkt dat nog niet alle ouders zich hebben aangemeld
voor de schoolapp: Schoolsunited. Door gebruik van deze app, die zeer
overzichtelijk is, bent u snel op de hoogte van alle nieuwtjes en
bezigheden in de groep van uw kind. Maar ook alle informatie rondom de
school. Hieronder een preview hoe de app eruit ziet als u deze opent:

Mocht u nog moeite hebben met het installeren of andere vragen hebben
wat betreft de app, dan kunt u op woensdag 23 januari tussen 8:30u –
9:00u hulp vragen aan juf Céline (ICT-specialist).
U kunt zich van tevoren via de website alvast aanmelden voor het
ouderportaal.

Stagiaires op school
Aangezien wij een opleidingsschool zijn, lopen er vanaf het begin van het
schooljaar al zogeheten OPLIS-studenten rond vanuit Pabo Leiden.
Een OPLIS-opleidingsschool neemt een deel van de taken van de
lerarenopleiding over en draagt mede verantwoordelijkheid voor de
beoordeling van de studenten.
Deze OPLIS-studenten lopen vanaf jaar 1 direct twee dagen stage op
een basisschool. Zij moeten solliciteren voor hun stageplek. Zij draaien
met alle activiteiten binnen de school mee (bijvoorbeeld ook het
bijwonen van de teamvergaderingen). Daarnaast moeten ze tijdens hun
stage extra aandacht besteden aan praktijkonderzoek. De insteek
hiervan is dat ze hiermee verbeteringen/vernieuwingen voor hun
opleidingsschool in kaart brengen.
De eerste twee periodes zijn bijna afgerond. Zij zullen nu naar andere
groepen gaan.
Dit is het overzicht vanaf 11 februari:
Angela Pols
groep 8B
Eva van den Bosch
groep 7B
Fleur de Schipper
groep 3B
Ilse Swiers
groep 4A
Daarnaast hebben wij nog andere stagiaires die in groepen meedraaien:
-Etienne Koreman loopt zijn Pabo stage bij meester Hugo in groep 6A.
-Jeremy Elmers loopt deze week een snuffelstage vanuit het Kaj Munk
bij groep 6B. Hidde Blumers heeft ook een snuffelstage deze week en
loopt met juf Gemma mee.

-Vanaf 28 februari komt Mara Sprangers stage lopen in groep 3A.
Zij zit op het ROC Amstelland in Amstelveen op de opleiding
pedagogisch werk en onderwijs in het eerste leerjaar (MBO niveau 4).
Zij zal op donderdag en vrijdag tot het einde van het schooljaar in de
klas ondersteuning bieden.
Uitvoeringen groepen 1 t/m 4: nieuw schema
In de vorige Flits stond per abuis een verkeerde datum bij groep 1/2C.
Dit is nu aangepast in het schema. De datum van de uitvoering van groep
1/2A is verplaatst naar dinsdag 26 maart.
Groepen
Datum:
1/2A

Di. 26 maart

1/2B

Do. 4 april

1/2C

Di. 19 maart

3A

Vrij. 29 maart

3B

Vrij. 24 mei

4A

Don. 11 april

4B

Vrij. 1 maart

Gevonden voorwerpen
Vandaag is de laatste dag dat de gevonden voorwerpen op het podium
liggen. Na vanmiddag worden de spullen opgeruimd.
Belangrijke data:
Maandag 21 januari
Donderdag 24 januari

Groepen 6, 7, 8 schaatsen
Groepen 1/2 naar het
concertgebouw in Amsterdam

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend en tot de volgende Flits!

