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kalender

Studiedagen:
4 en 5 oktober hebben we studiedag, alle
kinderen zijn dan vrij.

4 oktober studiedag
5 oktober studiedag
11 oktober schoolreis 7/8
12 oktober schoolreis 3/4
15 oktober schoolreis 5/6

Op 4 oktober gaat het team aan de slag over leesmotivatie en leesonderwijs
onder leiding van Suze Emonds van “Tweemonds Centrum voor
Welbevinden en Betrokkenheid.” We willen onze kwaliteiten hierin
verbeteren en verbreden zodat dat kan leiden tot een hogere leesmotivatie
met alle positieve gevolgen van dien.
Op 5 oktober is het team op de Noordkade samen met alle andere teams
van SAAM voor een SAAM-inspiratiedag met als thema: Samen verantwoordelijk
voor kansen voor alle kinderen.

Studenten op school
o.a.
in dit
nummer:
1
2
3

Dat er een knetterend leraren te kort is, dat mag wel
duidelijk zijn. Wij proberen ons steentje bij te dragen
door veel studenten een fijne plek te geven en veel te
laten leren. We zijn blij dat zoveel collega's zich hiervoor inzetten. De
komende weken zullen de studenten zich voorstellen in deze nieuwsbrief.
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Ouder-kind-leerkracht gesprek
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Kinderboekenweek
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Ouder-Kind-Leerkracht gesprek
Na positieve ervaringen in de groepen 7 & 8 gaan we vanaf dit schooljaar in de groepen 5 & 6 een vervolg geven aan de OuderKind-Leerkrachtgesprekken. Dit betekent concreet dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 aanwezig zijn bij de
welbevindingsgesprekken die binnenkort op de planning staan. Aangezien eigenaarschap een belangrijk item is op onze school,
willen we in plaats van over het kind praten juist in gesprek met het kind.

Waarom:

•
•
•

Bevordering van het eigenaarschap;
Betrokkenheid van leerlingen wordt verhoogd;
Vanuit het gesprek wordt er een duidelijke koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk;
Met dit gesprek is een belangrijke driehoek compleet: een goede relatie tussen kind, leerkracht en ouders;

Schoolreizen groepen 3 t/m 8
De schoolreizen van groep 3 t/m 8 staan voor de deur.
Maandag 11 oktober gaan de groepen 7 en 8 naar de Efteling.
We verwachten de kinderen om de normale tijd in de klas, om 17:30 uur
vertrekken de bussen weer terug naar Veghel vanuit Kaatsheuvel.
Dinsdag 12 oktober gaan de groepen 3 en 4 naar Dierenrijk.
We verwachten de kinderen om de normale tijd in de klas, om 15:00 uur
vertrekken de bussen weer terug naar Veghel vanuit Nuenen.
Vrijdag 15 oktober graan de groepen 5 en 6 naar Toverland.
We verwachten de kinderen om de normale tijd in de klas, om 16:00 uur
vertrekken de bussen weer terug naar Veghel vanuit Sevenum.
—> We vragen geen eigen bijdrage voor de schoolreizen meer!
—> De details over de schoolreizen ontvangt u van de groepsleerkracht in
Schoudercom.
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Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, 4 jaar oud bent of
al 10 jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok……Kinderen spelen vaak wat ze willen worden.
En juist dat mag nu voor een dag ook op school:
Want op woensdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek met dit jaar als thema: WORDEN WAT JE WIL.
De kinderen zullen merken dat er ’s ochtends al vele verschillende beroepen rondlopen op het plein. Maar de
kinderen mogen op deze woensdag ook zelf verkleed naar school toe komen in het kader van het thema. Dus
schroom niet en laat jezelf zien. Laat zien wat je worden wil!

Bedankt voor alle aanmeldingen van diverse beroepen
voor de Kinderboekenweek !
Het gaat een fantastische week worden!!

Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven

