Bavobericht

Oktober 2018

Lekker lezen

Bijzondere data in oktober:

Komende week begint de Kinderboekenweek. Eigenlijk pas woensdag, maar wij
openen de boekenweek op maandag als wij ook de Bavodag vieren. Lezen is leuk
en belangrijk. Hier is deze 10 dagen extra aandacht voor.

01-10-2018
Bavodag en opening
Kinderboekenweek

Op het podium bij het leerplein van groep 3 en 4 zijn boeken te vinden die over
vriendschap gaan. Vriendschap is het thema van de Kinderboekenweek. Hier
hoort ook een lied bij waar wij maandagochtend om 8:30 mee starten op het
plein https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw

05-10-2018
Groep 1 t/m 4 vrij
Dag van de leerkracht

Als je in de Kinderboekenweek een boek koopt krijg je het
kinderboekenweekgeschenk cadeau. Wanneer je dit in Harmelen bij Primera
doet kan je het bonnetje inleveren in de ‘bus’ op het Kinderboekenpodium (bij
de Bavo). De Bavo mag 20% van het totaalbedrag dat door jullie besteed is aan
kinderboeken besteden aan nieuwe boeken voor school. Wij zullen samen met
de kinderen bepalen welke boeken dit worden. Dank alvast voor het
meesparen…
Koop je geen nieuwe boeken, maar vind je het wel leuk om een boek te ruilen…
Tot maandag 8 oktober mag uw kind een boek dat thuis niet meer wordt gelezen
mee naar school nemen. Op 9 oktober is er onder schooltijd een ruilbeurs.
Meer info over de Kinderboekenweek, ruilbeurs en Bavodag vind je op de site:
https://www.st-bavoschool.nl/nieuws/
Voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden, van groep 3 t/m 8
En voor hun ouders!
Er is een website met heel veel informatie: www. makkelijklezenplein.nl
Ga ook eens naar het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek.
Daar hebben ze heel veel: leuke leesboeken op leeftijdsniveau, luisterboeken en
nog veel meer.

08-10-2018
Groep 1 t/m 4 vrij
11-10-2018
Afsluiten Kinderboekenweek
12-10-2018
Schoolreis groep 1 t/m 7
14-10-2018
Kinderwoorddienst 10:00 uur
Bavokerk
20-10-2018 t/m 28-10-2018
Herfstvakantie
31-10-2018
Schaaktoernooi op de Bavo(opgeven
bij de leerkracht voor de
Herfstvakantie)

Techniekdag
Wat was het weer genieten op de Techniekdag. De kinderen hebben genoten van
veel verschillende activiteiten en er is van alles geleerd. Dank aan de organisatie
en alle ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt. Wij hopen op weer een
techniekdag volgend jaar. http://www.techniekdagharmelen.nl/
Lang weekend onderbouw en studiedagen leerkrachten
In de kalender heeft u kunnen lezen dat de groepen 1 t/m 4 van 5 t/m 8 oktober
een lang weekend vrij zijn. Dit is aan het einde van het schooljaar nog een keer
het geval. Het totaal aantal lesuren van alle kinderen gedurende hun
schoolloopbaan is minimaal 7520 uren. Door het overgaan naar gelijke
schooltijden hebben de onderbouwgroepen uren ‘gespaard’ en kunnen wij deze
dit schooljaar in de vorm van lange weekenden inzetten.
De vrijdag dat de kinderen uit groep 1 t/m 4 vrij zijn is een studiedag voor de
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onderbouwleerkrachten van groep 1 t/m 4. Zij gaan deze dag aan de slag met
het gezamenlijk voorbereiden van thema’s en richten zich op het schrijf- en
leesonderwijs. Er komt een fysiotherapeut op bezoek waarmee wij in gesprek
gaan over de motorische (en dus ook schrijf-)ontwikkeling van kinderen. De
volgende vragen komen dan bv aan bod; Hoe kunnen wij kinderen het beste
helpen om het schrijftempo te verhogen. De keuze voor onze schrijfmaterialen
nemen wij nog eens onder de loep. Uitwisselen en afstemming van kennis en
materialen.
Ook kijken wij samen naar een interventieprogramma op het gebied van lezen
voor groep 2 t/m 4 en hoe we dit op de Bavo in kunnen zetten.
Maandag 8 oktober is groep 1 t/m 4 ook vrij. De onderbouwleerkrachten staan
deze dag voor groep 5 t/m 8. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 hebben dan een
studiedag. Deze dag is ingevuld met IPC en het voorbereiden van thema’s. IPC is
een methode waar aan de hand van thema’s alle kerndoelen rondom
wereldoriëntatie behandeld worden. Vorig jaar zijn wij hier even mee aan de
slag geweest en dit schooljaar zullen wij tot de kerstvakantie de proefperiode
vervolgen. Wij worden hierbij begeleid door Carla Niessink van IPC Nederland.
Meer info over IPC vindt u op: https://ipc-nederland.nl/
In de weekbrief zult u lezen met welke thema’s de verschillende groepen aan de
slag gaan en wat (en hoe) zij daarover leren.
Schoolreis
In de bijlage bij het Bavobericht zit een brief over de schoolreis voor groep 1
t/m 7. Groep 1 t/m 3 gaat naar Ballorig en groep 4 t/m 7 naar Duinrell.
Wij hebben het schoolreisje verplaatst naar de eerste periode van het schooljaar
omdat het een mooie afsluiting is van de eerste (gouden) weken met elkaar. Wij
gaan er samen een mooie en gezellige dag van maken!
Ouderbijdrage
Na de jaarvergadering heeft iedereen een brief gehad over de ouderbijdrage. De
uitgave voor de schoolreis is de grootste post. Het zou geweldig zijn als voor die
tijd de ouderbijdragen betaald zijn. Hartelijk dank alvast.
AVG, groepsouders en schoolreis
Bijna alle AVG formulieren zijn binnen. De kinderen die dit formulier nog niet
hebben ingeleverd hebben het afgelopen week nogmaals mee gekregen. Wij
rekenen erop dat wij volgende week alle formulieren binnen hebben. Dan
kunnen wij ook weer meer foto’s gaan gebruiken, maar ook bv de groepslijsten
(met kinderen die toestemming hebben) uitdelen.
Normaal krijgen de groepsouders de mailadressen van de kinderen uit de klas.
Dat kunnen wij nu niet zomaar meer doen en dit was geen optie op het
formulier. Voor nu lossen wij dat (in overleg met de groepsouders) als volgt op:
wilt u uw mailadres mailen naar een van de groepsouders van de klas van uw
kind. Als allebei de ouders mails willen ontvangen dan dus allebei de
mailadressen doorgeven. Hieronder een overzicht:
Groep 1/2a

Lindsay1500@hotmail.com

Groep 1/2 b

mirte@iwanenmirte.nl

Groep 1/2c

moniquesteenbergen@gmail.com

Groep 3

Nicolehoogland84@gmail.com

Groep 4

edwinmarloes@ziggo.nl
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W&T
In de jaarkalender staat voor
aankomende woensdag de
Wetenschapsdag gepland.
Dit is een leuke en leerzame dag,
maar wij stellen deze dag nog even
uit omdat
het in combi met de Bavodag,
techniekdag, Kinderboekenweek en
schoolreis wat
veel van het goede is….Wij bewaren
de Wetenschapsdag, die dit jaar over
hersenen gaat, voor een ander
moment in het schooljaar. De
Wetenschapsdag
wordt ontwikkeld door mensen van
de Universiteit Utrecht
(wetenschapsknooppunt). Wij hebben hier nauwe
contacten mee omdat de Bavo een
vindplaatsschool is voor W&T. Dat is
ook een reden waarom er vorig jaar
onderzoekers op school waren om
samen met kinderen uit groep 7 en
Mandy
input te leveren voor een lesbrief.
Zie hieronder een korte toelichting
en de
link naar het resultaat.
Was roze vroeger een
jongenskleur?
In de leergemeenschap over gender
ontwikkelde onderzoeker Joyce
Endendijk samen met leerkrachten
een lesbrief waarin het draait om de
verwachtingen die we hebben ten
aanzien van mannen, vrouwen,
jongens en meisjes. Deze
genderstereotypen spelen in onze
maatschappij vaak onbewust een rol.
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Groep 5

Danny.vandinteren@casema.nl

Groep 6

gerritendenny@kpnmail.nl

Groep 7

marloesmallee@hotmail.com

Groep 8

r.borsboom@casema.nl

Engels
Ook het komende schooljaar wordt het team verder geschoold in de didactiek
rondom Engelse lessen. Naast het vergroten van onze eigen vaardigheid gaan wij
ook een Engelse methode van groep 1 t/m 8 uitproberen. Op dit moment
ontwerpen wij voor groep 1 t/m 6 (en soms 7 en 8) de lessen zelf in samenhang
met thema’s waar wij in de klas mee bezig zijn. Dit doen wij o.a. met behulp
van het portal van Earlie Bird. Door het zelf ontwikkelen word je als leerkracht
steeds vaardiger en passen de lessen bij het thema en zijn dus betekenisvol.
Tegelijk zorgt het ervoor dat het neerzetten van een doorgaande lijn lastig is.
Dit is een reden om een methode voor groep 1 t/m 8 uit te proberen. Dit doen
wij vanaf heden tot en met eind november. Wij houden u op de hoogte.
Muzieksubsidie
De komende 3 jaar krijgt de Bavo subsidie voor muziekonderwijs. Wij hebben
met deze subsidie een contract afgesloten met het Klooster. De komende 3 jaar
zal dit betekenen dat groep 1 t/m 4 iedere week een half uur muziekles krijgt
van een docent van het Klooster. Dit gebeurt iedere woensdag en de leerkracht
is hierbij aanwezig. Gedurende de 3 jaar zal de leerkracht zichzelf ook verder
bekwamen in het geven van de muzieklessen en ze na de subsidie-periode over
kunnen nemen.
Voor groep 5 t/m 8 wordt in eerste instantie ingezet op projecten. Voor dit jaar
gaan groep 5 en 6 kennismaken met verschillende instrumenten, groep 7 doet
het project ‘spelen in een popband’ en groep 8 krijgt ondersteuning bij de
liedjes van de eindmusical. Wilt u meer lezen over de impuls muziekonderwijs
dan kunt u doorklikken: https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impulsmuziekonderwijs.html
Social media
De Stichting Kalisto, waar de St. Bavoschool deel van uitmaakt, wil bevorderen
dat alle betrokken (ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers) op een vrije
en verantwoorde manier omgaan met berichten en uitingen over haar scholen in
de sociale media.
Daarom is het "Protocol social media Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!”
opgesteld.
In dit protocol staan de afspraken met u als ouder en met onze medewerkers bij
het gebruik van social media in relatie tot de school. Wij vragen aan eenieder
om zich bij het gebruik van social media aan deze afspraken te houden.
Over dit protocol is gesproken met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Aan de GMR is verzocht om haar instemming aan
het protocol te geven bij de eerstkomende vergadering in het schooljaar 20182019.
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Met de lesbrief kunnen leerlingen
zelf onderzoek naar dit onderwerp
uitvoeren, en nadenken over de rol
die deze verwachtingen spelen in hun
eigen dagelijks leven en dat van
anderen. Hiermee hopen we hen
bewuster te maken van de
aanwezigheid van
genderstereotypen.
Download de lesbrief hieronder door;
ctrl en klik

Download de lesbrief

»

Pedagogisch Bureau Woerden
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf.
Iedere ouder heeft wel eens vragen
of twijfels over het opvoeden van
zijn of haar kind. Soms heb je
behoefte aan extra informatie of
advies. Het Pedagogisch bureau is er
voor alle vragen van ouders over
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen (0-18 jaar). Denk aan
vragen over sociale vaardigheden,
pesten, omgaan met emoties,
echtscheiding, eten en slapen, druk
gedrag. Ouders kunnen snel terecht
en een verwijsbrief is niet nodig. De
begeleiding is laagdrempelig en
kortdurend. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Afspraak maken? Bel het algemene
nummer van Kwadraad 0889004000
of via www.cjgwoerden.nl menu
“pedagogisch bureau”
We denken graag met u mee!
Andrea Wesselius: 06 10451588 Tanja
Derks: 06 10563928
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U kunt een kopie van het social media protocol vinden via de website van de
Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! (https://kalistobasisonderwijs.nl/privacy/)
Als school kiezen wij ervoor om als leerkracht niet aan te sluiten bij whatapp
groepen met kinderen of ouders. De leerkrachten zijn na schooltijd face tot
face, via de schooltelefoon of mail te bereiken.
In de jaarkalender staat op 21 november een ouderavond over het gebruik van
social schools. Dit is een communicatie-app die wij vanaf eind november gaan
gebruiken. Meer info hierover in het volgende Bavobericht. Wilt u alvast meer
weten over social schools; https://www.socialschools.nl/
MR notulen
De laatste MR notulen zijn weer te vinden op de site: https://www.stbavoschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/notulen-mr/
Houtskoolschets (herhaling bericht)
De St. Bavoschool vormt samen met de Notenbalk en 14 andere basisscholen uit
de regio de Stichting Kalisto Boeiend basisonderwijs. De Stichting maakt net als
de school een meerjarenbeleidsplan. Het volgende plan loopt van 2019 tot 2023.
Kalisto wil ook graag de input van ouders gebruiken bij de koers van de
Stichting. Daarom een uitnodiging op de website om hierover mee te denken:
https://www.st-bavoschool.nl/uitnodiging-houtskoolschets/ Wij hopen veel van
u te ontmoeten.
De inschrijftermijn is verstreken maar u kunt u als nog aanmelden. De groep
aangemelde ouders is nog klein.
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