‘IN DE KIJKER’ OKTOBER
Wat is de eerste periode van het schooljaar weer
omgevlogen! We kunnen met trots terugkijken op vele
kleine en grote ontwikkelingen. Wist u bijvoorbeeld dat:
● De kinderen van groep 3 al kunnen lezen? Met onze
nieuwe methode leren de kinderen in korte tijd alle
letters, zodat ze direct met plezier en begrip kunnen
lezen. Snelheid staat niet op de eerste plaats.
● Het indianenfeest een groot succes was bij de
onderbouw.
● De stamgroepavonden goed bezocht waren.
● De collega’s veel nieuwe inspiratie hebben opgedaan bij
de tweedaagse (zie ook terugblik tweedaagse).
● Er veelvuldig door de kinderen geschommeld wordt op
de nieuwe nestschommel.
● We in de week van 1 okt. de 100e leerling hebben
verwelkomd.
● We blij zijn dat we weer vieringen met alle kinderen
kunnen hebben (helaas nog zonder genodigden).
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan! Ik hoop
dat er ook na de herfstvakantie weer veel mooie
ontwikkelingen op ons pad komen.
Annemiek Julius

Terugblik tweedaagse

Afgelopen donderdag en vrijdag zijn we met het team
naar de Princenhof in Earnewald geweest. Samen met
de Verrekijker Den Helder hebben we daar een nachtje
geslapen. Wij hebben deze tweedaagse ervaren als een
moment van verbinding, zowel met ons team onderling als
met het andere team. Daarnaast stonden de studiedagen in
het teken van de volgende jaardoelen:
● Op de Verrekijker werken kinderen met een levend
digitaal portfolio waarbij zij verantwoordelijk en trots
zijn op hun eigen ontwikkeling.
● De stamgroepleider werkt met anderen samen,
ondersteunt collega’s en geeft adequate feedback
● De kinderen op De Verrekijker lezen met plezier
en begrip, zodat de resultaten op (begrijpend) lezen
voldoende zijn/blijven.
● Een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkelen voor De
Verrekijker.

Donderdag heeft Pepijn Dousi van
Motivatiemeesters met ons gewerkt aan
motiverende kindgesprekken en MijnRapportfolio
vs talentenkaart van IEP. Hoe kunnen wij de
ontwikkeling van het kind het beste laten zien
aan u als ouder met alle informatie die er is? Wij
hebben ervoor gekozen om de aankomende tijd
aanpassingen te gaan doen in MijnRapportfolio. In
de volgende nieuwsbrieven zullen we u steeds een
update geven over MijnRapportfolio en de werking
ervan. Helaas zijn we niet aan het opzetten van
collegiale consultatie (het kijken bij elkaar in de klas)
gekomen. Wij gaan hier op een ander moment alsnog
mee aan de slag op school.
Op vrijdag heeft onze I-coach Nienke met ons een
onze visie op ICT opgesteld.Vervolgens hebben
we gekeken hoe we dat in elke stamgroep voor
ons zien, oftewel een doorgaande leerlijn digitale
geletterdheid. In de middag zijn we het team aan de
slag gegaan met het leesonderwijs. Hoe kunnen wij
ervoor zorgen dat de kinderen op de Verrekijker
lezen met plezier en begrip? We hebben alle ideeën
opgeschreven, zodat we een doorgaande leerlijn
hebben wat ons steun geeft. Ook hier zullen we op
terug komen in de volgende ‘In de kijkers’.

Welbevindengesprekken

Na de herfstvakantie starten de
welbevindengesprekken. De groepsleiders zetten
eind van de week/begin volgende week in Kwieb de
gesprekken open. In een eerder bericht in Kwieb
kunt u teruglezen welke Coronamaatregelen
we als school nemen, zodat de gesprekken ‘live’
kunnen plaatsvinden. Mocht u het niet zien zitten
om het welbevindengesprek ‘live’ te voeren, kunt u
ook een afspraak maken om het gesprek via Teams
(beeldbellen) te hebben. Neem dan apart contact
op met de groepsleider. Wij vragen u om over de
volgende vragen na te denken voorafgaande het
gesprek:

●
●
●
●

Hoe vindt uw zoon/dochter het op school?
Welke interesses heeft uw zoon/dochter?
Welke aanpak werkt voor uw kind?
Veranderingen in de thuissituatie

Deze vragen vormen de leidraad van het gesprek.
Wij kijken er naar uit om de onderwijsbehoeften
van uw kind(eren) met u af te stemmen en te laten
weten wat wij als school kunnen bieden.

Ouderavond Motiverend toetsen
Vorig schooljaar hebben wij de keuze gemaakt om
over te stappen op een nieuw leerlingvolgsysteem
IEP. In ons onderwijs proberen we kinderen verder
te brengen in hun ontwikkeling. Dat doen we
op het gebied van taal en rekenen, maar ook op
andere vaardigheden. We vinden het belangrijk dat
we goed zicht houden op deze ontwikkeling. Dat
doen we onder andere door kinderen toetsen te
laten maken. Wij zien een toets als leermoment;
wat gaat al goed en wat kan beter? IEP sluit beter
aan bij onze visie dan CITO.
Op woensdag 27 oktober om 19.30 uur houden
wij een ouderavond over motiverend toetsen.
Op deze ouderavond komt Pepijn Dousi van
Motivatiemeesters onze stap naar IEP toelichten
en zal hij laten zien hoe we met het IEP LVS op
een motiverende manier zicht houden op de
ontwikkeling van uw kind(eren). Binnenkort komt
de uitnodiging in Kwieb te staan en kun u zich
opgeven voor deze avond.

Website

Achter de schermen wordt er druk gewerkt
aan een nieuwe website van de school. Wij
willen graag dat onze website het visitekaartje
wordt voor nieuwe ouders. Door het gebruik
van Kwieb wordt het voor ons makkelijker om
nieuwsberichten, agenda items etc. door te zetten
op de site. We hopen vlak na de herfstvakantie de
website aan u te kunnen presenteren.
Via Kwieb ontvangt u deze week ook een
vragenlijst over wel of geen toestemming geven
van het delen van foto’s/filmpjes binnen Kwieb, op
de website, schoolgids etc.

Schoolfruit

Wij hebben weer leuk nieuws om te delen! Onze
school is namelijk opnieuw ingeloot voor het EUSchoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022. Wij
krijgen weer 20 weken lang, iedere week 3 porties

groente en fruit geleverd voor de hele school! En dat
helemaal gratis dankzij financiering van de Europese
Unie.
Het EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen
in de groep fruit en groente te eten. Een onderdeel
van het programma is ook om aan de slag te gaan
met educatie rondom groente, fruit en gezonde
voeding, in combinatie met het lesprogramma
Smaaklessen.

Vanuit de OWG

In de vorige ‘In de kijker’ is er een oproep geweest
voor het werven van nieuwe ouders voor in de
ouderwerkgroep. Daar is heel enthousiast op
gereageerd! Wij zijn tot de conclusie gekomen
dat we meer dan twee leden konden gebruiken
en hebben daarom geen stemming eruit gedaan.
Welkom Chantal (moeder Daley), Angelique
(moeder Roos), Jolanda (moeder Roos en Lieke),
Elisjawa (moeder Jozua, Daniel en Samuel) en Mabel
(moeder Seyen en Jonya). Paula (moeder Baint, Pycke
en Dycke) wordt de nieuwe penningmeester.In de
volgende kijker zullen zij zich kort aan u voorstellen,

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar worden er op school leuke activiteiten
georganiseerd. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest,
een broodmaaltijd met Pasen, de kerstviering, een
gezellig eindfeest en een traktatie met Sint Maarten.
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt
er aan alle ouders een ouderbijdrage van € 22,50
per kind gevraagd. Binnenkort ontvangt u via
Kwieb meer informatie over het incasseren van de
vrijwillige ouderbijdrage.
Vanuit de MR
Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen, komt
de MR ook weer bij elkaar volgens een 6weekse

Vanuit de MR
Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen, komt
de MR ook weer bij elkaar volgens een 6weekse
planning. In onze eerste vergadering hebben
we gezocht naar de meest passende vorm van
vergaderen en hoe we die invulling gaan geven.Voor
de aankomende vergadering staat de jaarplanning op
de agenda en die vullen we in, aan de hand van de
jaardoelen voor dit schooljaar. Mocht u een vraag
hebben voor de MR, mail gerust naar mr-verrekijkerdenhelder@kopwerk.nl!
Vriendelijke groet, Susanne Koster,Voorzitter MR

BSO op De Verrekijker

Sinds dit schooljaar zit er bij ons in de school een
naschoolse van Kappio. Hier zijn we heel blij mee en
de BSO probeert ook aan te sluiten bij onze thema’s.
Het thema van de afgelopen periode op school was
indianen/native Americans.
Erwin van de BSO: “Ook wij zijn aan de slag gegaan
met dit thema. Met bijvoorbeeld de kleurplaten en
knutsels of zoals op de foto te zien is: boogschieten.”

Heeft u interesse in onze BSO loop gerust eens
bij ons binnen of neem contact op met ons
servicebureau via mail info@kappio.nl, telefonisch
0223534797 of neem een kijkje op onze website
www.kappio.nl

Belangrijke data

5,6,7 okt. Kampweek Hazelaars/Wilgen
Donderdag 14 okt. kamp Berken
Maandag 25 okt t/m 5 nov. Welbevindengesprekken
Woensdag 27 okt. Ouderavond Motiverend toetsen

