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Agenda
21 t/m 29 oktober 2017
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Herfstvakantie
Start 10-min. gespreksweek / ouder- en kindgesprekken
Bag2School
Link! Informatieavond bij de Post – alcohol en drug
Informatiebijeenkomst VierkeerWijzer op De Koet, van 16.00 – 17.00 uur

Onderwerpen
 Bezoek Raad van Toezicht op obs De Koet
 10-minutengesprekken / ouder-kind gesprekken
 Vervanging juf Linda
 Vervanging juf Patricia
 Thema’s VierkeerWijzer – informatiebijeenkomst 23 november
 Investering ICT
 Uitnodiging informatieavond over alcohol & drugs

Met de vakantie in zicht kijken wij terug op intensieve en leerzame weken.
Weken waarin we gewerkt hebben aan een veilige en prettige groepssfeer met
behulp van de Kanjertraining, voorbereidingen hebben getroffen voor de ouderkind gesprekken, remedial teaching hebben vormgegeven in de groepen 7/8,
tijdens de Kinderboekenweek samen met de leerlingen een lokaal hebben
omgebouwd tot een waar spookhuis, een inspiratie technieklokaal hebben
opgezet, de deuren hebben gesloten tijdens de landelijke staking, af en toe met
onze handen in het haar gezeten door het leraren tekort, prachtige
leergesprekken met verwondering hebben gevoerd met leerlingen en betrokken
ouders, opa’s, vrijwilligers… en dat in 7 weken.
Tijd om uit te waaien! Wij wensen iedereen een fijne vakantie.
Marloes Goesinnen
Directie

Bezoek Raad van Toezicht op obs De Koet
Woensdag 11 oktober werden de Raad van Toezicht en waarnemend
bestuurder op obs De Koet ontvangen door drie leerlingen, onder genot
van vioolmuziek en een drankje. Nadat de leerlingen zich hadden
voorgesteld, sprak de violiste 'juf Marloes, wilt u mijn viool naar het
kantoor brengen?'. De rolverdeling was meteen duidelijk. Deze drie
meiden verzorgden de rondleiding door de school. Ze hadden aangegeven
dat er geen leerkracht mee hoefde te lopen, 'anders gaan ze toch vragen
aan jullie stellen en die kunnen wij ook beantwoorden'. Zo gezegd, zo
gedaan. Eigenaarschap met een hoofdletter.

Het liefst hadden we deze rondleiding gefilmd. Wat is er inspirerender dan leerlingen die zelf uitleg geven wat de
Kanjertraining inhoudt, hoe zij het zelf hebben ervaren toen zij gepest werden, hoe we werken met
VierkeerWijzer en hoe de sfeer is in de school.
In een aantal klassen werd een korte presentatie gehouden door een bevlogen leerkracht, onder andere over de
speciale leesaanpak, techniek en ouder-kind gesprekken. De rondleiding eindigde bij het directiekantoor. Samen
met de voorzitter van de MR, de intern begeleider en bouwcoördinator zijn we na een korte presentatie met de
leden van de Raad van Toezicht in gesprek gegaan.
De Raad van Toezicht was erg te spreken over onze openheid en bevlogenheid. Een vraag die we mee hebben
genomen uit dit gesprek 'Wat maakt onze school een Allure-school'.
10-minutengesprekken / ouder-kind gesprekken
Na de vakantie zijn de eerste ouder- kind gesprekken op de Koet.
Vanaf dit schooljaar willen we met de kinderen van de groepen 5
t/m 8 en hun ouders in gesprek gaan. Dit in tegenstelling tot voor
gaande jaren. De kinderen komen elk 10- minutengesprek mee om
eigenaar te worden van hun eigen leerproces.
Het doel van het eerste gesprek is bewust worden en eigenaar
worden van hun eigen gedrag. Het gedrag, niet de leerresultaten,
zullen in dit gesprek centraal staan. U mag ervan uitgaan dat u
geïnformeerd wordt als er opvallende resultaten op leergebied zijn.
De kinderen hebben in de klas, onder begeleiding van de leerkracht,
een blad ingevuld die we gebruiken als leidraad voor het gesprek.
Dit blad krijgt uw zoon/dochter vandaag mee naar huis om er met u
over te praten, zodat u ook op de hoogte bent van het beeld wat uw
kind van zichzelf heeft.
Vervanging juf Linda
Linda gaat bijna met zwangerschapsverlof. Zodra het verlof in gaat zal er een kleine aanpassing zijn in de
groepsbezetting:
5/6 B – Milou 5 dagen
5/6 C – Jan 4 dagen – Maureen 1 dag (dinsdag)
Vervanging juf Patricia
Patricia is ziek en heeft besloten een andere weg in te slaan en te stoppen als leerkracht bij stichting Allure.
Uiteraard vinden wij dit spijtig voor de leerlingen van haar groep en wensen Patricia veel geluk. De
herfstvakantie zal in het teken staan van sollicitatiegesprekken. Ook nu ondervinden wij de effecten van het
lerarentekort. We zullen onze uiterste best doen een betrokken leerkracht voor deze groep te vinden.
Thema’s VierkeerWijzer
Na de vakantie gaan we starten met VierkeerWijzer. Onderstaande thema’s zullen
centraal staan:
 Groep 1 t/m 4: Het bos
 Groep 5/6: Van vroeger tot nu
o Wat is een tijdbalk?
o Wat is een stamboom?
o We leven nu in het jaar 2017 na Christus, wat betekent dit?

o Waar op de tijdbalk hoort dit gebouw uit onze
woonplaats?
 Groep 7/8: Stad in de middeleeuwen
o Wat zijn stadsrechten?
o Waarom waren mensen bang voor heksen?
o Wat is een gilde?
o Wat zijn Hanzesteden?
o Wie was Floris de Vijfde?
Mocht u nog materialen over deze onderwerpen hebben, dan zijn
die van harte welkom!

Op 23 november van 16.00 – 17.00 bent u van harte welkom op school. Marco Bastmeijer zal u deze
middag informeren over het gedachtengoed van VierkeerWijzer en hoe wij er op De Koet mee werken.

Investering ICT
Binnen stichting Allure wordt er geïnvesteerd in ICT, zo ook op onze school.
Afgelopen woensdag hebben we twee nieuwe karren ontvangen, voor de
nu in totaal 48 chromebooks. Tijdens een volgend kijk-kwartier zullen de
leerlingen aan u laten zien hoe zij hier mee werken.

Uitnodiging, informatieavond over Alcohol & Drugs
Voor ouders, verzorgers en buurtbewoners uit Midwoud, Oostwoud en Hauwert – Entree is gratis
Datum
Tijd
Plaats

: Maandag 6 november
: 19.30-21.00 uur
: Café De Post, Tripkouw 28 Midwoud

Ronald Hein, jongerenwerker van stichting L!NK, praat u – samen met een ervaringsdeskundige – bij over Alcohol
& Drugsgebruik onder jongeren. Hij heeft een koffer vol voorwerpen, die hij laat zien en waarover hij vertelt.
Voorwerpen waarbij je als ouder niet direct aan drugsgebruik denkt. Maar ook voorwerpen, die laten zien dat
het om drugs gaat. Ook bespreken we hoe je als ouder omgaat met de volgende vragen;
- Wat sta je als ouder nu wel / niet oogluikend toe over alcohol gebruik?
- Laat je je kind nu wel of niet thuis kennismaken met alcohol?
- Wat doe je als je kind zijn 16e verjaardag niet zonder alcohol wil vieren?
- Is het drinken van een Radler nu wel of niet goed?
Aan de hand van een PowerPointpresentatie vertelt Ronald nog veel meer. Het wordt een gezellig interactieve
bijeenkomst waar plaats is voor vragen! De entree is gratis en er is koffie en
thee aanwezig.
Kom naar deze gratis bijeenkomst en laat u informeren!

