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Rapporten mee voor
groep 3 t/m 8

Contactgesprekken

11:30- 12:00 uur:
ouders in de klas
20:00 uur: Ouderbetrokkenheid

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Afsluiting project Dieren
Afgelopen dinsdag hebben we kunnen genieten van
een mooie musical opgevoerd door de leerlingen uit
groep 5 t/m 8. Het thema Dieren van de methode 'Alles
in één' is hiermee afgesloten. Fijn dat u als ouders hierbij
aanwezig was. De methode 'Alles in één' werkt met
verschillende thema's door het jaar heen. Op deze
wijze leren onze leerlingen betekenisvol. Dus geen feitenkennis of losse theorie, maar ze leren verbanden
leggen en kunnen hierdoor de lesstof beter plaatsen en
onthouden. Mooi om in de praktijk te zien dat het ook
echt werkt voor ze!

om hulp te bieden.

Welkom aan….
Emily is bij ons op school
gekomen!
Veel leerzame en gezellige jaren bij ons
op school gewenst.

Verjaardagen...
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t/m 22 februari
voorjaarsvakantie

Carnaval: kinderen
mogen verkleed
naar school!

We aarzelen niet om hulp te vragen of

Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig

Contactgesprekken

Margedag:
leerlingen vrij

Regel van de maand

Quincey
Esmee
Fleur
Roy

Nog of alvast gefeliciteerd!

Schoolplan 2019-2022
Zoals u weet heeft afgelopen donderdag de bijeenkomst rondom het Schoolplan 2019-2022 plaatsgevonden. Er is samen met de leerkrachten en de ouders gesproken over het nieuwe strategisch beleidsplan van
Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. De drie pijlers die
we op schoolniveau gaan uitwerken zijn Relatie, Eigenaarschap en Maatwerk zijn besproken. Bedankt voor
uw inbreng. Ook met de leerlingen gaan we over deze
pijlers het gesprek aan. Wat vinden de leerlingen belangrijk voor de toekomst... de leerling staat hierbij natuurlijk centraal!

Rondleidingen

Continurooster

Ik vind het leuk en goed om te vermelden
dat er steeds vaker ouders, van mogelijk toekomstige leerlingen, op de beide Openbare
scholen in Hattem een rondleiding aanvragen. We maken dan een combinatieafspraak waarbij we de beide scholen in één
bezoek laten zien. Op De Vlonder is Annet
hierbij betrokken en op Het Palet geeft
Evelyn de informatie. Zelf ben ik als bovenschool directeur bij beide bezoeken betrokken en leg ik de verbanden. Mooi om te
zien!

Wij kunnen op dit moment het continurooster nog niet
invoeren, we zoeken nog 1ouder evt. nog reserve ouders voor de pleinwacht en als we die hebben kunnen we van start. Dus meld je aan als je dat nog niet
hebt gedaan bij Conny Wencker of mail naar
c.wencker@ooz.nl.

Ik wens u hierbij een goede februari maand
en alvast een fijne voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker

MR
De MR staat positief tegenover de eventuele invoering van een continurooster. Ze is er van overtuigt dat
de taakbelasting voor leerkrachten in dit plan acceptabel is door de hulp van ouders bij de tussen
schoolse opvang.

Mededelingen
Staking
In de vorige nieuwsbrief is er aangegeven dat er door de vakbonden op 15 maart een stakingsdag wordt georganiseerd. De
teamleden van De Vlonder geven
gehoor aan deze oproep. Wij hopen dat u ons hierin ondersteunt en
uw kind deze dag thuis kunt opvangen.
De Algemene Onderwijsbond
(AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek
op 15 maart een nationale staking
in het basis-, middelbaar en hoger
onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking.

Een kijkje in de klas
Net als vorig schooljaar nemen we per maand weer een kijkje in de klas. Groep 7 mag het spits afbijten!
Afgelopen week was groep 7 druk bezig. Niet alleen met de laatste Cito-toetsen voor deze periode maar ook met de
musical dieren (die de groepen 5 t/m 8 afgelopen dinsdag hebben gegeven) en deed Charella mee aan de voorleeswedstrijd van Hattem! Wij als klas zijn heel trots op iedereen die hielp met de musical en op Charella die durfde voor te
lezen aan een grote groep mensen. Kijkt u met ons mee?

IKC De Meenthe

- H attem

Weerbaarheidstraining Kickfit
op de JJS/ Vlonder
Binnenkort start er een weerbaarheidstraining
vanuit het CJG te Hattem. De training is bedoeld voor alle kinderen van 6 tot 9 jaar. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de Intern begeleider Christina en in de bijlage van de mail.

Doomijn
Buitenschoolse Opvang (BSO)
De eerste paar weken van het nieuwe jaar zitten er al weer op! Wij hebben de afgelopen
twee donderdagen een weerbaarheidstraining gevolgd. Hier hebben wij geleerd hoe wij
moeten samenwerken en hoe wij beter naar
elkaar kunnen luisteren door middel van leuke
spelletjes. Aanstaande donderdag 31 januari
zullen wij de laatste training volgen.
Aan de hand van deze trainingen zullen wij
nog verder gaan op de BSO met deze thema’s
door bijvoorbeeld een mooie poster samen te
maken met afspraken die vooral de kinderen
belangrijk vinden.

(Vervolg domijn, BSO)
Daarna zullen onze donderdagen er weer uit
zien zoals wij die gewend zijn en doen wij weer
lekker mee met de Buurtsport van Jesse.

Peuter Opvang (POV)
Zowel op de BSO als op de POV is er een verandering in de bezetting. Mirjam gaat afscheid
van ons nemen omdat zij na de voorjaarsvakantie volledig zal beginnen op een andere locatie van Doomijn. Momenteel is zij daar al
deels werkzaam en is ze niet meer zo vaak
aanwezig op De Meenthe. Op donderdag 14
februari komt zij nog langs op de BSO om echt
afscheid te nemen van iedereen. Marianne
Kooij komt ons team versterken en is vanaf heden werkzaam op de BSO op maandag- en
donderdagmiddag. Na de voorjaarsvakantie
zal zij ook de VSO en POV van Mirjam overnemen.
Wij willen Mirjam heel erg bedanken voor haar
inzet en de mooie momenten op de BSO en
POV en heten Marianne van harte welkom hier
op De Meenthe.

