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Vandaag vieren we Dankdag. Het thema van de dienst vanmorgen was: ‘Alles geef ik
U!’ (Markus 12:41-44) Jezus gaat in de tempel met zijn discipelen in gesprek over hoe
Hij kijkt naar wat mensen geven. Rijken gooien veel geld in de schatkist, terwijl de gift
van een arme weduwe (twee muntjes) er vanuit menselijk oogpunt niet zoveel toe
doet. Maar Jezus kijkt anders: niet de rijken geven veel, maar de weduwe. Zo geven
kan alleen vanuit een dankbaar hart!
Gespreksmoment
Zoals te zien op onze schoolkalender staat in week 47 een tussentijds contactmoment
ingepland. Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om met de leerkracht
van uw kind in gesprek te gaan, kunt u dat aangeven via DEZE link. Intekenen kan tot
en met vrijdag 16 november. Maandag 19 november hoort u wanneer u wordt verwacht. Mochten de gestelde tijden voor u niet mogelijk zijn, schroom dan niet zelf
contact op te nemen met de leerkracht voor een afspraak op een ander moment.

Kijkje in de klas
Op dinsdag 27, woensdag 28 en vrijdag 30 november worden er kijkmomenten georganiseerd in alle groepen. De kijkmomenten hebben dit jaar het karakter van een ‘open entree’, van 8:30 uur tot 9:00 uur. Voor u als ouder/ verzorger een leuke mogelijkheid om
eens een kijkje te nemen in de klas van uw
kind. Mocht het zo zijn dat u meerdere kinderen op school heeft zitten, dan is het ook
mogelijk om verschillende groepen (na elkaar)
te bezoeken. Op deze manier krijgt u een indruk van wat uw zoon of dochter op school
doet en hoe dit in zijn werk gaat. Wees welkom!
Studiedag 21-11 & vrije dagen
Woensdag 21 november zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft die dag een studiedag,
waarin onder andere wordt nagedacht over (technisch) lezen, ICT en de renovatie van
ons schoolgebouw. Daarnaast zijn op 6 en 7 december (na Sinterklaas) de groepen 1
t/m 4 vrij. Denkt u eraan om uw kind voor deze dagen af te melden via mijn TSO?
Gevonden voorwerpen
We willen u erop attenderen dat er veel gevonden voorwerpen op school liggen. Tijdens de rapportgesprekken in februari zullen de gevonden voorwerpen op een tafel
neergelegd worden. Na deze gesprekken worden de overgebleven spullen gedoneerd.
De gevonden voorwerpen staan in twee bakken in de hoek van het computerlokaal
(tegenover groep 5).
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Agenda
08-11

Ateliers

08-11

Nationaal Schoolontbijt

12-11

Schoonmaakavond

14-11

Gebedskring

20 & 22-11 Gespreksmoment
21-11

Studiedag (leerlingen vrij)

26-11

MR– vergadering

27, 28 & 30 Kijkje in de klas
-11
29-11

Ouderpanel

05-12

Sinterklaas op school

06 & 10-12 Spreekuur GGD
07-12

Groep 0 t/m 4 vrije dag

voor alle data geldt: Deo Volente

Schoonmaakavond
Ook dit jaar staan er weer schoonmaakavonden gepland, waarbij we graag een
beroep op u doen. Het betreft D.V. 12
november, 24 januari, 13 mei en 16 juli.
De ouder(s), verzorger(s) die 12 november worden verwacht zijn per mail al op
de hoogte gebracht.
Reminder: Schoolontbijt
Morgen staat het Nationaal Schoolontbijt voor onze school gepland. De kinderen mogen in pyjama naar school
komen en ontbijten op school.
Zendingsproject MAF - project
De komende weken zullen alle kinderen
actie voeren voor MAF. Elke groep
heeft zelf een plan bedacht om geld op
te halen. We hopen zo met elkaar een
mooi bedrag op te halen voor MAF.
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Overblijven - Mijn TSO
Vanuit het overblijfteam willen we u vragen om erop te
letten dat kinderen tijdig worden aan- of afgemeld voor
het overblijven. Het aan- en afmelden kan elke dag tot
10:00 uur. Meldt u uw kind na 10:00 uur af, wordt de dag
wel in rekening gebracht. Dat willen we graag voorkomen.
Neem bij problemen met Mijn TSO gerust contact op met de administratie
E-mail: administratie@svdohoevelaken.nl

Ouderpanel
Ook dit schooljaar worden er enkele (3 á 4) ouderpanels georganiseerd. Het doel van
het ouderpanel is het peilen van de mening van ouders over het reilen en zeilen op
school. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. Voor elk
panel nodigt Jeanette per keer zo’n 5 á 6 ouders uit. Het selecteren van de ouders zal
op een aselectieve manier gebeuren, waarbij we als school er wel voor zorgen dat we
niet steeds dezelfde ouders uitnodigen. Het ouderpanel wordt georganiseerd op donderdag 29 november.

dsfad
Op de SvdO werken we in verschillende stuurteams en professionele leergemeenschappen. Zo is er bijvoorbeeld een stuurteam voor rekenen, voor taal, voor lezen, maar ook
voor talentbegeleiding, sociaal emotioneel leren, wereldoriëntatie en ICT. In de nieuwsbrieven willen we dit schooljaar regelmatig stuurteams aan het woord laten. Op die
manier krijgt u als ouder(s), verzorger(s) een indruk van wat er in en om de school gebeurt en welke ontwikkelingen er zijn.
Stuurteam Talentbegeleiding - aandacht voor de talenten van ieder kind
Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten worden door ons gevolgd
en daar waar nodig en nuttig geïmplementeerd in ons lesprogramma. We vinden het
belangrijk dat elk kind zich kan ontwikkelen met zijn of haar talenten, kwaliteiten en
mogelijkheden. Binnen ons onderwijs hebben wij ook aandacht voor begaafde leerlingen. We beseffen dat begaafde kinderen tot bijzondere prestaties kunnen komen,
als we hen op een adequate manier onderwijs bieden en begeleiden. In onze schoolgids kunt u hier meer over lezen (pagina 29).
Naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling werken we ook aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is minstens zo belangrijk dat elk kind zich gewaardeerd voelt en gezien wordt. Daarnaast willen wij de kinderen opvoeden tot verantwoordelijke leden van de maatschappij. Wij beschouwen de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de
school vormen en hoe zij daar een bijdrage aan kunnen geven. Ze leren oog en oor te
hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang
door initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.
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Tijdschrift Ouders van Waarde
Omdat we aangesloten zijn bij
‘Ouders van Waarde’, is het magazine
‘Thuis&School’ voor u gratis beschikbaar als download. Via DEZE link.
Kindgesprekken
De komende weken zullen de leerkrachten kindgesprekken voeren met
de leerlingen uit hun eigen groep. In
dit gesprek wordt aandacht gegeven
aan het welbevinden van het kind,
maar ook worden er doelen gesteld
voor de komende periode.

Welkom op school!
De afgelopen weken zijn Norah, Floris
en Thomas gestart in groep 1. Volgende week hoopt ook Merel op school
te beginnen. We wensen al deze leerlingen een hele fijne tijd toe op de
SvdO.
Geboortebericht
Bij de familie Jakobs is een zoon geboren. Van harte gefeliciteerd, Veel
geluk en zegen toegewenst!

Gezocht: Luizenpluizer
We zijn op zoek naar versterking voor
het luizenpluis- team. Na iedere vakantie houden we op school een luizencontrole. Bent u bereid hierbij te
helpen? Mail dan even naar
saskia@svdohoevelaken.nl
Oproep Peuteropvang
De peuterspeelzaal zat een tijdje vol,
maar er is op korte termijn (weer)
plaats in alle groepen; op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag. Kom gerust langs voor meer
informatie.
volgende nieuwsflits: D.V. 05-12-18
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