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Beste ouders,
De school is alweer 2 weken bezig en het lijkt alsof het
nooit anders was. De groepen zijn gewend, de kinderen
hebben hun plek gevonden in de klas. We zijn direct vanaf
de eerste schooldag begonnen met het thema “Veilig naar
School”. Voor ons staat veiligheid voorop, want alleen dan
kan een kind echt tot leren komen. We hebben dan ook
veel tijd besteed aan ons eerste thema: kennismaking in de
klas; hoe gaan we met elkaar om en wat zijn de
klassenregels. We volgen deze thema’s in samenwerking
met onze gedragsspecialisten, Regina van Korlaar en Wilma
van Houtrijve. Hiernaast vragen wij u allen om de komende
maanden aandacht te besteden aan de verkeerssituatie
rondom school. Loopt u via de stoep en wordt uw auto of
fiets op een goede plek geparkeerd? Hebben we oog voor
elkaar?

Studiedag
De laatste vrijdag van de vakantie hebben we een studiedag gehad met Pieter de Kool (waar
wij al geruime tijd mee samenwerken voor het opbrengstgericht leren). Deze keer stonden
leerdoelen en lesdoelen centraal. Op de schoolborden in de klas is het u misschien al
opgevallen dat we de doelen van de dag opschrijven voor de kinderen. Zo zijn zij actief bezig
met hun eigen leerproces. Aan het einde van de dag bespreken we met de kinderen of zij
hun doel hebben bereikt. Wat hebben ze geleerd? Wat kan er beter? Waar gaan we de
komende periode extra aandacht aan besteden. Op deze manier leren kinderen vanuit hun
intrinsieke motivatie. We hebben tijdens de studiedag verschillende handvatten aangereikt
gekregen hoe we de lesdoelen en de leerdoelen kunnen formuleren, maar ook hoe we de
kinderen goede feedback kunnen geven en hun werk niet alleen maar afdoen met “Goed
gedaan!”

Kalender
U kunt de kalender inzien via de website Digiduif, of via de app. U kunt eventueel de
schoolkalender toevoegen aan uw eigen digitale kalender. De kalender is nog niet volledig
geladen, wij zijn hier druk mee bezig. De digitale versie is inmiddels verstuurd, samen met de
klassenlijsten.

Juf Amber terug van weggeweest
Het zal u niet ontgaan zijn, maar juf Amber is weer terug van haar zwangerschapsverlof! Fijn
om haar weer in ons midden te hebben.
Het CJG Centrum Jeugd en Gezin
Elke maand kunt u op de site van het CJG informatie vinden over een veelvoorkomende
vraag. Voor deze maand luidt de vraag: “Hoe kunnen we elkaar steunen en van elkaar leren
als ouders?” Voor het antwoord op deze vraag kunt u surfen naar www.cjgmuiden.nl
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen zijn inmiddels opgehaald en aan een goed doel geschonken. We
hebben gekozen voor “Stap Verder”. Zij ontwikkelen activiteiten voor de multiculturele
inwoners van stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost. Mensen hebben basisrechten, zoals
onderdak, eten, kleding en veiligheid. Maar die basisrechten verzilveren is niet altijd
gemakkelijk voor bewoners die niet in Nederland zijn geboren en getogen. “Stap Verder”
helpt deze inwoners letterlijk een stap verder te komen binnen onze maatschappij.
Zie ook www.stapverder.org
TSO Tussen Schoolse Opvang
Zoals u wellicht heeft kunnen horen tijdens de ouderkring, gaan wij na de herfstvakantie
samenwerken met Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiderberg. Pedagogisch
medewerksters van de buitenschoolse opvang zullen, samen met de vrijwillige
overblijfkrachten van de ONS, het eten en spelen van de kinderen tijdens de lunchpauze
begeleiden.
Zing op de Brink
Ook dit jaar doet de ONS weer mee met Zing op de Brink. Juf Pauline is met enthousiaste
leerlingen van zowel de Vinkenbaan als de Oranje Nassauschool druk aan het oefenen. Op
zondag 6 september om 14.30 uur is het zover. Komt u ook kijken?

