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DE ONDERWERPEN IN DEZE ALGEMENE ZANDLOPERBRIEF VOOR OUDERS:

Voorwoord
Agenda (afspraken voor afzonderlijke groepen worden via de eigen Digiduif gemeld)
De Week van de Mediawijsheid
Waar blijft het “novemberrapport”??
De leerling-raad
Werken aan waarden, ambities en visie
Een nieuwe website en….Digiduif wordt Social Schools
Alkmaar Sport start weer!

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de derde algemene ouderinformatiebrief met Zandlopernieuws!
We hebben in de herfstvakantie in grote delen van het gebouw nieuw marmoleum gekregen
en dat ziet er prachtig uit. Momenteel is de buitenschilder bezig. Dat kan betekenen dat er in
de aankomende week per toerbeurt in- en uitgangen voor een dag zijn afgesloten. Excuses
voor het ongemak!
Dank aan de ouders, die mee hebben geholpen met het versieren van de school; het is weer
heel gezellig geworden. En fijn dat er zoveel ouders waren; op deze manier is het in een
uurtje gepiept! U snapt dat de ouderraad hoopt dat er ook bij de volgende versier- en
opruimacties ouders willen helpen.
De groepen 4 t/m 6 hebben judolessen gehad en een aantal groepen is hard aan het
oefenen voor de grote eindpresentatie van de musicallessen in de Rietschoot op donderdag
22 november.
Geweldig om zo’n ervaren musicalster als Bertine Verbeek wekelijks aan de slag te zien met
onze kinderen; trouwens….. de leerkrachten oefenen ook lekker mee!
Fijn dat we met de Rietschoot meer ruimte konden regelen, waardoor meer ouders hiervan
kunnen genieten. Vanaf 29 november krijgen de groepen 1/ 2 B en C, 4, 5/6 en 7 wekelijks
musicalles en ook zij gaan toewerken naar een grote presentatie in maart.
Mede namens het team fijne dagen toegewenst!
Marianne Verboom

AGENDA NOVEMBER 2018
16 november
Start van de week van de mediawijsheid
17 november
De intocht van Sinterklaas ….live op televisie!=
18 november
Intocht Sinterklaas in Koedijk!
20 november
De groepen 5 t/m 8 gaan naar een voorstelling in de Grote
kerk
22 november
11 tot 12 uur in De Rietschoot de Musicaluitvoering
van de groepen 1/ 2A, 3, 5, 6 en 8 voor hun ouders
Periode van donderdag 29 Wekelijkse musicallessen voor de groepen B, C, 4, 5/6 en 7
november t/m 14 maart
5 december
Het grote Sinterklaasfeest

Mediawijsheid
Ook dit jaar doen wij weer mee met groep 1 t/m 8 aan de “Week van de Mediawijsheid”.
De “Week van de Mediawijsheid” is een initiatief van Mediawijzer.net om aandacht te
vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen. In de komende “Week van de
Mediawijsheid” (16 t/m 23 november) staat het thema “Heb jij het onder de duim ?”
centraal.
Tijdens deze week roept
mediawijzer.net docenten,
professionals, ouders, kinderen en
jongeren op samen in gesprek te
gaan over ons online gedrag en
mediawijze vaardigheden.
MediaMasters

Een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid is het mediawijsheidspel
“MediaMasters”. Aan de hand van spannende opdrachten ontdekken kinderen uit groep 7 en
8 in het basisonderwijs – samen met hun leerkrachten en ouders – hoe ze op een
verstandige en leuke manier met media om kunnen gaan.
RAPPORTEN
Vanaf september 2018 worden er twee rapporten per schooljaar opgemaakt, namelijk in
maart en in juni, na de CITO toetsen. Waarom is deze keuze gemaakt? In november zijn er
geen CITO toetsen meer (vroeger was dat wel) en van sommige vakken is in die periode aan
het begin van het jaar nog lastig een gemiddelde te geven. Daarnaast hebben ouders en
leerkrachten elkaar gesproken tijdens de ouderkindvertelgesprekken.

Wilt u tussendoor bijgepraat worden, dan
bent u van harte welkom! Maak even een
afspraak met de leerkracht, zodat er echt
tijd voor overleg is. En natuurlijk zal de
leerkracht ook u uitnodigen, als er behoefte
is aan contact.

LEERLING-RAAD
Burgerschap, Initiatief nemen, discussiëren, beargumenteren, oplossend vermogen, creatief
denken, verantwoording nemen, …………….. allemaal prachtige woorden, die ook wij heel
belangrijk vinden en waar we dagelijks op de een of andere manier in ons aanbod
terugkomen. We gaan weer een volgende stap zetten!
Momenteel wordt er een leerling-raad opgezet onder leiding van meester Martijn.
De kinderen in de groepen 6 t/m 8 hebben informatie gekregen wat een leerling-raad is en
wat hun rol daarbij kan zijn. Wat een enthousiasme! Een groot aantal kinderen is een
verkiezingsposter aan het maken : “wie ben ik en waarom moet je mij kiezen?”
Op vrijdag 7 december zijn de officiële verkiezingen in de aula met stemhokjes en
stemformulieren en niet te vergeten: het rode potlood!

Per bovenbouwgroep nemen 2 kinderen deel aan de leerling-raad, vanuit de groep 5/6 1
leerling van groep 6; in het totaal dus 7 leerlingen. Ze nemen onderwerpen mee vanuit hun
eigen groep, maar als team kunnen wij ook aan hen vragen een onderwerp uit te werken of
om over iets mee te denken. In het volgende Zandlopernieuws maken wij de leden bekend.
De eerste officiële vergadering vindt plaats op maandag 7 januari!
WERKEN AAN WAARDEN, AMBITIES EN VISIE…..
Momenteel werkt Ronduit aan het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de komende 4 jaar;
in januari 2019 is het concept klaar en gaan wij als school het schoolplan schrijven.
Een schoolplan is een beleidsstuk, waarin o.a. beschreven staat, waar je als school voor
staat, hoe je vormgeeft aan het onderwijsaanbod en waar je over 4 jaar wilt staan.
We hebben als team alvast een voorproefje genomen en met elkaar bepaald welke waarden
wij belangrijk vinden in onze school. De waarden vormen de basis van de visie en ambities.
Na individuele keuzes, discussies en de inzet van de Mentimeter zijn we tot de volgende
waarden gekomen: Veiligheid, plezier en persoonlijke ontwikkeling
Gedurende de rest van dit schooljaar praten wij u steeds bij over de verdere ontwikkeling.
De MR (zowel ouder- als personeelsgeleding heeft instemmingsrecht bij de goedkeuring van
het schoolplan.

SLOGAN
We willen graag een slogan voor de school, waarin onze waarden benoemd worden en dan
het liefst in relatie met de naam van de school.
We hebben wel een paar slogans gemaakt, maar er zijn vast heel creatieve ouders, die er
van houden om met taal te spelen.

Weet u een sprankelende slogan? Stuur het dan naar ons op!
We zetten onze ideeën en die van de ouders op een rijtje en laten de kinderen uiteindelijk
kiezen, wat hen het meeste aanspreekt.
Helpt u mee?!
WEBSITE EN SOCIAL SCHOOLS
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe website; we verwachten dat u deze website rond
1 januari kunt bekijken.
Daarnaast stappen we van Digiduif naar Social Schools. Dit is nodig, omdat Social Schools
beter AVG beveiligd is. In principe behoudt u dezelfde inloggegevens.
We houden u op de hoogte van alle stappen!

SPORT X
Vanaf 19 november is er op maandagmiddag weer SPORT X en nu met een sportieve
meester : zijn naam is Bas!
In november vanuit een instuif-idee: er worden verschillende sporten aangeboden en je
mag zo maar meedoen: je stuift gewoon naar binnen. Wel sportkleding meenemen
natuurlijk!
In de maand december is er op maandag tijdens Sport X een aanbod van Boks-fit.
Hiervoor moet ingeschreven worden via Stadskids.

Tijden van Sport X:
groepen 3 t/m 5
groepen 6 t/m 8

14.15 – 15.15 uur
15.30 – 16.30 uur

