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De school is prachtig
versierd, alle kinderen
hebben een eigen
kerststukje
gemaakt
en genoten & gesmuld
van het kerstdiner.
Wat
een heerlijke
kerstsfeer hangt er in
de school!

Welkom
Wij vinden het fijn in januari Sheridan Oomen als nieuwe leerling op onze school te mogen verwelkomen!
We wensen Sheridan een geweldige tijd toe in groep 2 op basisschool De Vonder!
Inloopochtend
Wordt uw kind tussen nu en 1 augustus 2020, 4 jaar? Kom dan op woensdag
30 januari, tussen 11.00 en 12.00 uur, een kijkje nemen op De Vonder.
Wij laten u graag de school zien, beantwoorden uw vragen en geven u de
gelegenheid uw kind in te schrijven als leerling van onze school. Uiteraard is het
ook mogelijk op een ander moment een afspraak te maken! U bent van harte
welkom! Geef de uitnodiging gerust aan anderen door…
Eten en drinken
Als school dragen we graag bij aan een beter milieu. We willen u dan ook vragen, voor het eten en drinken, zo
min mogelijk verpakkingsmateriaal mee naar school te geven. Vandaar dat we liever geen pakjes, maar wel
drinkbekers zien. Alvast dank hiervoor!
Huiswerk
Binnen het team hebben we van gedachten gewisseld over de inzet van huiswerk. Huiswerk als oefening op
maat (voor kinderen die dat extra nodig hebben) of soms voor de hele klas (bijvoorbeeld het leren voor een
toets) vinden we heel waardevol. We hebben dan ook afgesproken dat wanneer er op onze school huiswerk
mee wordt gegeven, deze gekoppeld wordt aan de leerstof van dat moment. Tevens wordt u als ouder
hierover geïnformeerd, zodat u thuis uw kind bij het maken van het huiswerk kunt begeleiden.
Leren leren
In het verlengde hiervan hebben we als team uitgebreid gesproken over het leren leren. Weten hóé je het
beste leert, is een belangrijke voorwaarde om goed te presteren op school. Als school vinden we het heel
belangrijk dat kinderen leren taken uit te voeren, hulp te vragen, zelfstandig en samen te werken en leren te
reflecteren op hun eigen handelen. Dit gaat echter niet bij iedereen vanzelf. Vanaf januari wordt er dan ook in
alle groepen extra aandacht besteed aan vaardigheden uit de leerlijn leren leren.
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Het team van basisschool De Vonder wenst u een

Tot in het nieuwe jaar !
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