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Inspectiebezoek gaat níet door - nieuwe datum 9 juli 2018
Studiedagen - alle leerlingen zijn vrij
Texelkamp groep 7/8
Groep 7/8 vrij
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4xWijzer - Aardrijkskunde
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Ouder - en kindgesprek / 10 minutengesprek
Koet got Talent 2018
Bag2School opbrengst
Spreekbeurt Thijmen Koninklijke Marine
Zuiderzee museum groepen 5/6
Winnares van de Gouden Baton
Doneer een hek
Nieuws van het Zwembad

Sinds oktober 2017 heeft Odette Meskers als interim bestuurder van
stichting Allure gefunctioneerd. De Raad van Toezicht vindt dat zij haar
taak op uitstekende wijze uitvoert en heeft daarom, na advies van de
GMR, besloten haar te benoemen als bestuurder in vaste dienst.

Wij zijn ontzettend blij met dit bericht. Op deze manier blijft de continuïteit van de stichting gewaarborgd en kunnen we de
koers blijven varen die met de Allure-scholen is uitgezet.
Marloes Goesinnen
directie

4xWijzer - Aardrijkskunde
‘Juf/Meester gaan we weer met 4xWijzer werken?’ ‘Leuk!’
Komend schooljaar gaan we Aardrijkskunde ook vormgeven volgens het
onderwijsconcept van 4xWijzer. In ons onderwijs ligt niet meer alleen de
nadruk op kennisoverdracht. Naast kennis ligt het accent op het aanleren van
vaardigheden - 21st century skills. Dit is een verzamelterm voor een aantal
algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en
netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn:
●
●
●
●

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Computational thinking

●
●
●
●
●
●
●

Informatievaardigheden
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Communiceren
Samenwerken
Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
Zelfregulering

Het onderzoekend leren waar de leerlingen mee bezig zijn met 4xWijzer zet in op ontwikkeling van bovenstaande
vaardigheden.
Afgelopen maandag heeft Marco Bastmeijer - ontwerper van 4xWijzer - klassenbezoeken afgelegd en het team na
schooltijd feedback gegeven. Marco heeft geconstateerd dat zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn gegroeid in deze
manier van werken. Vergeleken met vorig schooljaar is er meer betrokkenheid, zelfstandigheid, taakgerichtheid en
leerplezier! Deze manier van werken spreekt kinderen aan.
Ons speerpunt voor komend schooljaar is ons nog verder te bekwamen: leerkracht in de coachende rol als
procesbegeleider. De leerkracht staat niet voor de klas, maar in de klas. De leerkracht stelt vragen en prikkelt de leerlingen
om zelf door onderzoekend leren kennis te vergaren.

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
: 20 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
: 22 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
: 16 februari t/m 24 februari
Meivakantie
: 19 april t/m 5 mei (inclusief goede vrijdag en Pasen)
Hemelvaart
: 30 en 31 mei
Pinksteren
: 10 juni
Zomervakantie
: 13 juli t/m 25 augustus
Studiedagen en vrije (mid)dagen
●
●
●
●
●
●

studiemiddag donderdag 20 september, kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
studiedag vrijdag 15 februari - aansluitend aan voorjaarsvakantie
studiedag maandag 25 februari - aansluitend aan voorjaarsvakantie
studiedag Allure woensdag 10 april- alle Allure scholen zijn gesloten en de leerlingen zijn vrij
studiedag woensdag 29 mei - aansluitend aan hemelvaart
studiedag vrijdag 21 juni

Daarnaast zijn de kinderen de vrijdag voor de kerstvakantie en zomervakantie om 12.00 uur uit.
*Let op: De datum van de Allure dag op 10 april hebben wij ontvangen nadat de vorige mail was verstuurd. Deze datum was
niet in het vorige overzicht opgenomen.

Ouder-en kindgesprekken / 10 minuten gesprek
Vanaf 20 juni kunt u zich inschrijven voor een ouder- en kindgesprek /
10-minutengesprek. Deze laatste gesprek periode van het schooljaar is
niet verplicht, maar indien nodig of gewenst.

Koet got Talent 2018
Tijdens ‘Koet got Talent 2018’ hebben we genoten van verschillende optredens van de groepen 1 t/m 8. De acts waren stuk
voor stuk fantastisch! De winnaressen zijn geworden Isabel, Lotte en Sabine uit groep 7/8 met een indrukwekkende
paaldansact.
Koet got talent is dit jaar georganiseerd door Maudy en Xante, leerlingen uit groep 8. Dit omvatte behoorlijk wat
organisatievaardigheden; voorbereiding, planning, licht/geluid en presentatie.
Naast de acts en de presentatie was de sfeer fantastisch. De kinderen, ouders en leerkrachten, waarbij de betrokkenheid
en verwondering voelbaar was, maakte dat dit een dag was met een gouden randje!

Op de verjaardag van de leerkrachten hebben de kinderen genoten van de zon en het waterfeest!

Bag2School - opbrengst
Bedankt voor het inzamelen van alle spullen!

Spreekbeurt Thijmen Koninklijke Marine
Groep 7/8A heeft een hele bijzondere spreekbeurt achter de rug. Thijmen heeft zijn spreekbeurt gehouden over de
Koninklijke Marine en dat deed hij niet op school...

Zuiderzee museum groepen 5/6
De groepen 5/6 zijn in het Zuiderzeemuseum geweest.
We kwamen terecht in de prehistorie! De kinderen kregen uitleg in een prehistorisch huis, mochten leren vlechten met
touw, leren vlechten met takken, er is een amulet gemaakt van klei, graan gemalen met een maalsteen, geprobeerd vuur te
maken met stokjes en ze kregen uiteindelijk een kopje zelfgemaakte thee om te ontspannen.
Dat was wel nodig, de prehistorie klinkt leuk maar het was wel doorwerken!
Dit was een prachtige introductie op ons thema.

Winnares van de Gouden Baton
Muziekvereniging O.K.K. feliciteert juf Marloes met haar “gouden baton”.
Na een super leuke avond behaalde ze met op de voet gevolgd door Marjolein de Gier een eerste plaats met 8.4 punten.
Marjolein had 8.3 punten, Bianca Vlaar 7.7, Ed Bobeldijk 7.6 en een gedeelde plaats voor Danny Molenaar en Jaap Kroon
met 6.7 punten.

Landelijke actie: Doneer je schoolhek

Laura (9) zoekt een pleegouder die haar topografie wil overhoren en Max (11) zoekt een pleegouder die denkt aan zijn
gymspullen
Kom voor meer informatie naar de bijeenkomst op 3 juli in het gemeentehuis
Op onze school hangt binnenkort een spandoek. Hiermee steunen wij de landelijke actie ‘doneer je schoolhek’,
bedoeld om het tekort aan pleegouders onder de aandacht te brengen, ook in Medemblik.
In Nederland zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen. Een pleegkind krijgt bij pleegouders de mogelijkheid om (tijdelijk) in een
gezin op te groeien en zich te ontwikkelen. Omdat wij vinden dat elk kind die kans verdient, steunen wij deze actie.
Er is namelijk een groot tekort aan geschikte pleegouders en daar willen we graag wat aan doen.
Evelien, van Parlan Jeugdhulp: “We zijn op zoek naar supergewone mensen. Natuurlijk is pleegzorg bijzonder, maar het zijn
de vanzelfsprekende dingen die pleegouders bieden die het zo bijzonder maken. Juist het delen van alledaagse
zaken met elkaar, dát is de kracht van pleegzorg.”
Ouders die meer willen weten over pleegouder worden kunnen zich melden bij Parlan voor een informatiepakket:
https://www.parlan.nl/content/pleegzorg/informatiepakket-pleegzorg-aanvragen Ook wordt er op 3 juli om 19.30
een vrijblijvende informatieavond georganiseerd in het gemeentehuis te Wognum. U kunt zich hiervoor aanmelden
via pleegzorg@medemblik.nl
De gemeente Medemblik werkt op het gebied van pleegzorg samen met: William Schrikker Pleegzorg, Leger des Heils
Pleegzorg en Pleegzorg van Parlan Jeugdhulp

Nieuws van het Zwembad
* Kampeernacht Na een onwijs gezellige Pubernacht is het nu de beurt aan de kids van het
basisonderwijs! Vrijdag 15 op zaterdag 16 juni staat het Zwembad op z'n kop van de pret voor
alle kids van groep 3 t/m 8. Heb jij je al opgegeven? Alles wat je nodig hebt zijn je buddy (of
buddies), een tentje en natuurlijk je zwemdiploma
;). Tot en met 10 juni a.s. kun je de
vroege vogel korting nog meepakken!! Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij het Zwembad
of te downloaden via de website: http://www.hetzwembad.nl/activiteiten/
* Kassa/kiosk vrijwilliger worden? Lijkt het je leuk om een aantal dagdelen per seizoen als vrijwilliger aan de kassa te staan
van ons bad? Entreekaartjes, ijs en o.a. snoep verkopen, koffie zetten voor de badmeester, het ‘gezicht’ zijn van het bad….
(‘Werk’-tijden in overleg – maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds van 19.00 tot 20.30 uur, zaterdag en
zondag alleen van 12.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten)

Meld je dan s.v.p. NU aan want zonder kassa/kiosk-personeel kan ‘het Zwembad’ niet open!

