Koetkrant
Woensdag 26 september 2018

Agenda

2 oktober 2018
3 oktober 2018
5 oktober 2018
9 oktober 2018
12 oktober 2018
15 oktober 2018

:
:
:
:
:
:

Intekenen ouder-kind gesprek
Kinderboekenweek
Dag van de Leraar
Voorlichting Voortgezet onderwijs ouders/verzorgers groep 8
Boekenruilbeurs
Start ouder-kind / 10-minuten gespreksweek

Onderwerpen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Schoolfoto
Vanuit de MR
Ouder-kindgesprek / 10-minutengesprek
4xWijzer
Snappet
Leerlingenraad
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs
Even voorstellen: Marit van Geen - intern begeleider
Kinderboekenweek
Antipestclub
Oproep

In de derde week van het schooljaar hebben we helaas al een groep moeten verdelen,
aangezien er geen invalleerkracht beschikbaar was vanuit de regionale invalpool. Met
kunst en vliegwerk hebben we deze dag georganiseerd. Het begin van de dag is
opgevangen door directie, daarna is de groep verdeeld waarvan een deel les heeft
gekregen van Amber (leerkrachtondersteuner).
U begrijpt dat deze situatie aan alle kanten schuurt. Voor de leerlingen en de leerkrachten
is het, ook al proberen we het zo goed mogelijk te organiseren, onrustig. Zowel voor de
leerlingen die verdeeld worden, als voor de groepen waar leerlingen bij komen. Ook

hebben we deze dag ingeleverd op de ondersteuning die Amber anders aan andere leerlingen had gegeven.
Zoals u begrijpt baart dit ons zorgen. Met name doordat dit het begin van het schooljaar is en de griep zich nog niet heeft
aangediend…
In samenspraak met het team hebben wij afspraken gemaakt in het geval er geen invalleerkracht beschikbaar is; de
verdeling van de groep, het werk en de invulling van de dag.
Gelukkig kunnen wij vaak een beroep doen op onze vaste invalleerkrachten die reeds met pensioen zijn. Toch wil ik u
nogmaals vragen, als u iemand kent met een onderwijsbevoegdheid die op De Koet zou kunnen invallen, hen te vragen
contact met ons op te nemen.
Uiteraard hopen we ook dit schooljaar te voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd worden. Toch is dit niet uit te
sluiten. Wij zullen u informeren via de mail als hier voldoende tijd voor is of in nood ‘s ochtends voor schooltijd telefonisch.
Marloes Goesinnen
directie

Schoolfoto
Vandaag zijn de schoolfoto’s gemaakt. Wij bedanken de ouderraad voor het organiseren van
dit fotoavontuur! Binnenkort ontvangt u informatie hoe u de foto’s digitaal kunt bestellen.

Vanuit de MR
Vorige week woensdag zijn we weer met veel enthousiasme gestart met de MR. Alle MR data zijn weer gepland en veel
boeiende onderwerpen worden weer besproken Wilt u graag meedenken/ meepraten over "Schoolse zaken"schroom niet
om ons te benaderen of een vergadering bij te wonen. De volgende MR vergadering is woensdag 17 november 2018 om
17.00 uur. Op de site van De Koet ziet u alle namen, door wie de MR vertegenwoordigt wordt vanuit De Koet. Of mail naar
MR@obsdekoet.nl

Ouder-kindgesprek / 10-minutengesprek
De week voor en na de herfstvakantie organiseren wij overdag de ouder-kindgesprekken / 10-minutengesprekken. U kunt
zich vanaf 2 oktober inschrijven.

4xWijzer
Afgelopen weken stond de Kanjertraining centraal. Deze week gaan alle groepen van start
met het thema van 4xWijzer:
● groepen 1 t/m 4: Ik en mijn lijf
● groepen ⅚: Vroeger was het anders
● groepen ⅞: Pruiken en revoluties
Mocht u de komende weken in de klas komen, kijkt u dan even op het themamuur. In elke klas worden de kernvragen en
informatie op de themamuur gehangen. Iedereen leert op zijn eigen manier. Aan het eind van de dag wordt de vergaarde
kennis gedeeld / gepresenteerd en in kernwoorden op de themamuur gehangen. Samen leren van en met elkaar!

Snappet
Fijn dat u gekomen bent tijdens ons Open Huis. Wat is deze
avond goed bezocht! Hopelijk heeft u naast de mooie
tekeningen, verhaal- en schrijfschriften ook kennis kunnen
maken met Snappet. De leerlingen weten nu hoe het systeem
werkt. Het team wordt door Snappet begeleidt, zodat wij
uiteindelijk alle mogelijkheden leren kennen en kunnen
toepassen.

Leerlingenraad
Afgelopen maandag is de eerste vergadering geweest van de Leerlingenraad. Uit
de groepen 5 t/m 8 is een leerling door de eigen groep verkozen als raadslid.
Deze leerling vertegenwoordigt zijn / haar groep. Tijdens de vergadering wordt
er met de directeur gesproken over (reële) wensen en ideeën van de leerlingen
om onze school nog mooier, beter of prettiger te maken. Ook breng ik (Marloes)
onderwerpen in om een goed beeld te krijgen, o.a. startweken van de
Kanjertraining, Hoe is de sfeer in de klas?, Snapt iedereen Snappet? Wat zijn de
voordelen en valkuilen? H
 et geeft ons een schat aan informatie!

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
Gaat uw zoon / dochter volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs?
Speciaal voor u organiseren wij samen met andere Allure scholen op obs De
Koet een voorlichtingsavond op 9 oktober - start 20.00 uur. U bent van
harte welkom!

Even voorstellen : Marit van Geen
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van “De Koet” ,
Mijn naam is Marit van Geen. Ik ben trotse moeder van drie kinderen en woon in Wognum.
Ik werk inmiddels alweer 13 jaar op “De Koet”. Ik heb alle groepen mogen draaien en een
aantal jaar geleden werd ik intern begeleider van de bovenbouw.
Vanaf dit schooljaar mag ik mij IB (intern begeleider) van de hele school noemen.

Wat doet een intern begeleider?
De Intern Begeleider is er eigenlijk vooral om de leerkrachten te begeleiden. Leerkrachten zien in hun klas een leerling iets
speciaals nodig heeft. Dan help ik de leerkracht door te kijken wat deze leerling precies nodig heeft en hoe de leerkracht
dat kan aanbieden.
Is er meer nodig dan de juf of meester kan geven, dan zal de ib-er dit proberen te regelen. Ik overleg met de leerkracht en
ouders, met extra hulptroepen binnen en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld psychologen, schoolverpleegkundigen en
schoolmaatschappelijkwerkers. Ik ben vooral de spin in het web, maar niet degene die praktisch hulp gaat geven.
Ouders kunnen ook zelf aangeven, wanneer zij het gevoel hebben dat hun kind meer zorg nodig heeft. Meestal gaat dat via
de juf of meester, die dan met de ib-er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de ib-er samen.
Maakt u zich zorgen over uw kind? Praat dan eerst met de leerkracht. Als de leerkracht er niet uit komt, gaan we samen in
gesprek.
Ik ben op maandag en donderdag aanwezig op school. Mijn deur staat altijd open voor leerkrachten, leerlingen en ouders!
Vriendelijke groet, Marit van Geen

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in
de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten van verbondenheid
of juist het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen
maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en
geslacht heen.
Dit thema sluit goed aan bij onze startweken van de Kanjertraining. Vandaar dat wij de Kinderboekenweek 3 oktober om
8:45 gaan openen met een optreden van groep 3/4B en 7/8 A in de meester Wim hal!
De Kinderboekenweek sluiten we af met onze traditionele boekenruilbeurs. Op vrijdag 12 oktober mogen de kinderen
boeken meenemen, die ze gelezen hebben en deze ruilen met andere kinderen van groep 3 tot en met 8.

Antipestclub
Ik had meegedaan met een prijsvraag van Zapp om 30
antipestclub bandjes te winnen (in onze klas wordt er niet echt
gepest maar ik vond het grappig om mee te doen ).
En toen op 20 september zei mijn zus dat er een pakketje op de
deurmat lag.
Ik maakte het open en ik zag 30 antipestclub bandjes .
De volgende dag nam ik ze alle 30 mee naar school.
En uiteindelijk stelde ik de vraag: ‘wie is er tegen pesten?’
En iedereen pakte er gelukkig een!
Groetjes Roos

Oproep
Wie weet waar Roos haar vestje is? Zij mist hem.
Het is een blauw vestje met wit op de mouwen, op de kraag en aan de voorkant bij de zakken.
Er staat voorop in een tekstballon met rose letters het woord “chill”..
Het is een ‘bomber’model.
Als je hem per ongeluk hebt meegenomen, in een tas vind of weet waar hij is: graag even afgeven bij juf Lieselot.
Alvast bedankt!

