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klas is in 5 groepen verdeeld en elke groep
heeft een aantal gekleurde fiches. Daarnaast
heeft elke groep een teamposter waar de
verdiende stickers op worden geplakt. De
kinderen leveren per groepje fiches in,
wanneer één van de kinderen zich niet aan een
regel houdt.
Na een paar weken zien we al dat de groepjes
veel stickers hebben verdiend. Knap hoor!
Vraag er gerust eens naar bij uw kind.

1. Studiedag onderbouw: 8 november
Tijdens deze studiedag is de onderbouw onder
andere een kijkje gaan nemen bij een
Taakspelles in de bovenbouw. Nu de groepen
1 en 2 ook gestart zijn met taakspel, wordt het
in de hele school ingezet. Door het werken
met Taakspel zien we in de groepen de
concentratie en werkhouding van de kinderen
verbeteren en dit werkt ook door tijdens het
werken zonder taakspel. Daarnaast hebben
we inhoudelijk gekeken naar de rapporten van
groep 1 en 2 en de leerkrachten van groep 3
en 4 hebben het computerprogramma
Ambrasoft bekeken, het programma waar de
kinderen op school mee werken op de
computer.
2. Taakspel in groep 1 en 2.
In groep 1 en 2 zijn we dit schooljaar gestart
met taakspel. Het doel van Taakspel is dat
onrustig en storend gedrag afneemt, hierdoor
kunnen de kinderen en
de leerkracht
efficiënter en taakgerichter werken. Taakspel
in groep 1 en 2 wordt op dit moment gespeeld
tijdens een kringactiviteit. Er wordt
bijvoorbeeld een verhaal voorgelezen. Tijdens
deze 5 minuten benoemt de leerkracht
expliciet het positieve gedrag in de groep. De
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3. Open Podium vrijdag 17 november
Op vrijdagochtend 17 november bent u van
harte welkom bij het eerste open podium van
dit schooljaar. De groepen zullen aan u een
aantal optredens laten zien! Omdat we niet
met alle groepen tegelijk in de gymzaal
kunnen hebben we een splitsing gemaakt.
Van 8.45 uur tot 9.30 uur:
Groep 1/2 EM, groep 3, groep 5 en groep 8
Van 9.45 uur tot 10.30 uur:
Groep 1/2 KJ, Groep 4, groep 6 en groepen 7.
We zien u graag op vrijdagochtend 17
november.

4. Aanmelden broertjes/zusjes
Wanneer u zoon of dochter al bij ons op
school zit en u heeft nog een zoon/dochter die
dit schooljaar 4 jaar wordt, komt u dan even

langs voor een aanmeldingsformulier. Wij
kunnen dan op tijd een planning maken van
de kinderen in de kleutergroepen. Bedankt
alvast!

en de juf hopen dat ze na deze dag allemaal
regelmatig naar de bibliotheek mogen met
hun ouders om boeken te lenen. Het is
superfijn dat het gratis is!

5. Over de MR vergadering van 24
oktober
Bij deze nieuwsbrief zijn de notulen van de MR
vergadering van 24 oktober bijgevoegd. We
zijn bijgepraat over de ontwikkelingen in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
van Fectio, maar ook de ontwikkelingen op
school zoals de overblijf, de woensdagmiddag,
de schoolbieb en de kaders voor de begroting.
We stelden ons eigen werkplan vast en we
stemden in met de schoolgids die inmiddels
ook op de website te vinden is. De volgende
vergadering is op 30 november. Meer weten?
Lees de notulen of spreek één van de MR
leden aan.

Moeders van Pascal, Cas de Wit en Cecile
bedankt voor het meegaan en begeleiden.

6. Sinterklaas
Op zaterdag 18 november komt de Sint weer
aan in ons land. Vanaf maandag 13 november
om 18.00 uur is er weer het
Sinterklaasjournaal. Het zou leuk zijn als u dit
programma met uw kind(eren) volgt omdat
wij deze periode ook op school het
Sinterklaasjournaal volgen.
Meer over het Sinterklaasfeest komt later in
de nieuwsbrief. Voor nu vast een fijne
Sinterklaastijd.

7. Groep 3 in de bibliotheek
Groep 3 is vorige week naar de bibliotheek
geweest. De mevrouw van de bibliotheek liet
ons allerlei leuke boeken zien en vertelde een
mooi verhaal . De kinderen mochten daarna
enthousiast zelf boeken gaan zoeken en lezen.
Na afloop kregen we een mooie kleurplaat
mee en een brief voor de ouders. De kinderen

8. Computerprogramma Ambrasoft
groep 3 t/m 8
Op school wordt gewerkt met het
computerprogramma Ambrasoft. Met dit
programma kunnen de kinderen extra
oefenen met de stof die op in de klas wordt
aangeboden. De leerkracht kan binnen dit
programma taken klaarzetten zodat de
kinderen gericht oefenen met de stof die zij
nog niet voldoende beheersen of waar extra
mee geoefend kan worden. Vanaf nu kunnen
de kinderen ook thuis met Ambrasoft aan de
slag. Hier hebben zij de activeringscode voor
nodig die zij via de leerkracht hebben
ontvangen. Op hetzelfde formulier staat ook
een stappenplan om Ambrasoft te kunnen
activeren.
Wij wensen de kinderen veel oefenplezier!

9. Groepsdoel groep 8
In groep 8 wordt gewerkt met groepsdoelen.
Samen met de kinderen worden doelen
gesteld waar vervolgens een aantal weken
fanatiek aan wordt gewerkt. Zo zijn zij de
afgelopen 3 weken bezig geweest met een
doel rondom werkwoordspelling. Dit doel
hebben zij gehaald. Wat een Kanjers! Op naar
het volgende groepsdoel!

