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Agenda
Vrijdag 12 oktober

Alle leerlingen vrij v.a. 12:30 uur

Maandag 15 t/m maandag 22 oktober

Herfstvakantie , di 23-10 weer naar school

Maandag 29 oktober

Koffie ochtend

Maandag 29 en dinsdag 30 oktober

Oudergesprekken

Vrijdag 16 november

Bulletin
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Woensdag 5 december

Informatieavond VO groep 8 en ook voor ouders
van groep 7 die willen.
Sinterklaasviering

Donderdag 6 december

Alle leerlingen vrij. Studiedag.

Dinsdag 20 november

Taal actief 4
In het vorige bulletin hebben we u laten weten dat gestart zijn met de nieuwe Taalmethode. Daarin is
vermeld dat de leerlingen ook thuis kunnen oefenen via basispoort. Dit kan wel voor Lijn 3 en Nieuwsbegrip
maar helaas niet voor Taal Actief. Excuses voor dit foute bericht.
De normering is inmiddels verwerkt in Parnassys en we gaan vanaf nu dan ook de resultaten invoeren vanaf
blok 1. Deze zult u dus de komende weken zien verschijnen in het ouderportaal van Parnassys. Zoals we u
de vorige keer vertelden, kunnen de resultaten schommelen of lager zijn dan u misschien verwacht. Dat
komt door het hoge niveau van de methode en de hiaten die er zitten tussen de oude en de nieuwe
methode. Het zal wat tijd kosten om te wennen aan de nieuwe methode en de hiaten weg te werken. Als u
vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkracht.

Studiedag 5-10 : Jaarplan onderwerp Visie
5 Oktober hebben we als team een studiedag gehad. De ochtend stond in het teken van ‘creatief denken’
met als doel de aftrap van onze visieontwikkeling. Komend schooljaar moeten we als school weer een
schoolplan maken voor de komende vier jaar. Daarbij kijken we opnieuw naar de visie van de school en wat
we willen behouden en veranderen.
Ter voorbereiding van deze ochtend had iedereen een assessment ingevuld. Hoe zitten we als team in
elkaar en wie heeft welke voorkeursstijl? Hoe houden we rekening met onze verschillen en hoe maken we
gebruik van elkaars kwaliteiten in een ontwikkeltraject? Op 6 december gaan we hiermee verder.
De middag stond in het teken van “De dag van de leerkracht”. In de schouwburg hebben we stil gestaan bij
het overlijden van onze bestuurder Carla v.d. Heijkant. Daarna heeft Maarten v.d. Weijden zijn inspirerende
verhaal verteld en sloten we af met het Binsbergen Trio.

Oudergesprekken maandag 29 en dinsdag 30 oktober
Deze week heeft uw zoon/dochter een briefje meegekregen voor de oudergesprekken. U heeft allemaal
een voorkeur aan kunnen geven voor een dagdeel. Mocht u dit vergeten zijn, stuur dan nog snel een mail
naar de leerkracht van uw oudste kind. Maandag 22-10 zullen wij de gesprekken plannen en dinsdag 23-10
krijgt u de uitnodiging mee naar huis waarop staat op welke dag en hoe laat u bent uitgenodigd voor een
gesprek.

Koffieochtend maandag 29 oktober
De eerste koffieochtend is op 29 oktober 2018 om 8.45 en gaat over woordenschatontwikkeling en
voorlezen. De mediacoach vanuit Bibliotheek Eindhoven zal samen met juf Manon wat vertellen over hoe
we dit op school doen en wat u thuis kunt doen.
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De andere koffieochtenden zijn gepland op de volgende dagen:
maandag 26 november,
maandag 11 februari,
maandag 15 april en
maandag 17 juni.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

14-10 Louw gr4
14-10 Jesse gr1/2B
15-10 Lois gr5
16-10 Amber gr 6/7B
17-10 Dina gr3B
17-10 Yaragr3A
17-10 Cas gr4/5
20-10 Lorenzo gr6/7A
20-10 Roan gr5
21-10 Dowile gr8B
21-10 Jeika gr5
23-10 Celina gr3A
26-10 Thom gr8A
26-10 Giel gr8B
28-10 Caroline gr4
30-10 Ize gr1/2B
01-11 Elmy gr8B
01-11 Lola gr6/7B

Zwerfboekstation geopend
Woensdag 3 oktober is het zwerfboekstation op het Corolianuspad
1B geopend. Dit kinderzwerfboekstation is een klein kastje in de
voortuin waar jij zomaar een kinderboek uit mag pakken. Hoe werkt
dat dan precies? Dit zijn de regels:
1. Je mag een boek pakken en meenemen. Doe je het kastje
wel weer dicht?
2. Het is leuk als je thuis de code die je in de kaft van het boek
vindt registreert op www.kinderzwerfboek.nl (maar dat
hoeft niet per se)
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3. Na het lezen zet je het boek terug in het kastje of je laat het verder zwerven door het aan een
vriendje te geven of op een plek neer te leggen waar het weer gevonden kan worden (let wel op
dat het boek niet nat of vies kan worden)
4. Heb je zelf een boek dat je wilt laten zwerven? Dat kan ook. Pak dan een sticker uit het kastje en
plak het bovenste deel ervan op de voorkant van het boek en het onderste deel binnen in de kaft.
Als je het leuk vindt om jouw boek te volgen, ga dan naar www.kinderzwerfboek.nl en meld je boek
aan. Dan krijg je een code die je op de sticker in de kaft kunt schrijven.
Zullen we samen ervoor zorgen dat heel veel kinderboeken een mooie zwerftocht gaan maken?
Oh ja, nog 1 ding: zullen we samen het kastje en de voortuin netjes houden? Als er iets niet in orde is, bel
dan even aan op Coriolanuspad 1-b of bel naar 06 15287556.

Heel veel leesplezier!!!
Wendy Nent , Kinderzwerfboekstation Corio

FIJN WEEKEND!
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