Schooljaar 2017-2018

3 september 2014

PRIKBORD 8
1 maart 2018

Agenda
Do 1 maart
Ma 5 maart
Di 6 maart
Di 13 maart
Wo 14 maart
Do 15 maart
Ma 19 maart
Vr 30 maart

Rapportgesprekken
Studiedag: alle leerlingen vrij
Rapportgesprekken
Kijkochtend groep 6
Technopromo groep 7
Technopromo groep 7
Kijkochtend groep 1/2a
Paasviering: alle leerlingen 12.00 uur uit

Nieuws van de directie
Naast lesgeven zijn we als team ook bezig met onze schoolontwikkeling. De twee grote
onderwerpen van dit jaar zijn het vergroten van eigenaarschap bij kinderen en ICT.
Bij eigenaarschap kun je denken aan alle kinderen medeverantwoordelijk maken voor een
fijne sfeer in de klas. Wat kun je zelf doen. Wat kunnen wij als klas doen. Hoe gaat dit en wat
doen wij eraan om dit te verbeteren. Of bijvoorbeeld bij een rekeninstructie: Wil/moet ik
deze verlengde instructie volgen of kan ik al beginnen met mijn werk. Sommige kinderen
kunnen daar best een eigen inschatting over maken. Anderen zijn onzeker en willen juist
alles volgen, weer anderen overschatten zich zelf en denken dat ze de stof al best beheersen
en niet mee hoeven doen. Het is dan aan de leerkracht om dat te begeleiden en de leerling
van de juiste feedback te voorzien.
In de bovenbouw vinden we het belangrijk dat de kinderen meekomen naar het rapport
gesprek. Ze leren dan te reflecteren op hun ontwikkeling en de intrinsieke motivatie om te
leren neemt daardoor toe.
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Op het gebied van ICT hebben we het besluit genomen om te gaan werken met
Chromebooks. Dat zijn eenvoudig ingerichte laptops waarmee een leerling overal in de klas
en in het gebouw kan gaan zitten. Kinderen kunnen daarop oefenen met de leerstof maar
deze kunnen uiteraard ook ingezet worden voor
allerlei andere mogelijkheden op ICT gebied.
Kinderen krijgen vanaf groep 3 allemaal een
emailadres speciaal voor de digitale
schoolomgeving. Dat is een veilige educatieve
omgeving waar niemand, zoals google, kan
meekijken. De kinderen krijgen ook geen
reclames te zien. Dit is volledig conform de
Europese regel- en wetgeving voor scholen
ingericht. Kinderen kunnen thuis ook inloggen in
die schoolomgeving.
Naast de chromebooks hebben we ook een aantal i-pads voor de kleuters aangeschaft. Zij
kunnen dan met allerlei apps en oefensoftware taal- en rekenspelletjes doen. Bovendien
hebben we een aantal boeiende tools aangeschaft waar kinderen mee kunnen
programmeren of allerlei ruimtelijk inzicht spelletjes kunnen doen.
De vaste computers op de leerpleinen gaan dan verdwijnen. Wij denken op deze manier een
mooie impuls te geven aan onze schoolontwikkeling en onze
kinderen te laten groeien in verschillende 21e -eeuwse
vaardigheden.
Komende maandag is er weer een studiedag. De kinderen zijn
dan vrij. Wij gaan dan een stukje verder met onze
schoolontwikkeling. Het middagdeel besteden we aan het
analyseren van de toetsresultaten en het evalueren van de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In het groepsplan
beschrijven we hoe we invulling geven aan de verschillen tussen kinderen en hoe we dat
tijdens het lesgeven praktisch gaan vormgeven.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is vorige week weer bijeen gekomen. Een belangrijk onderwerp van
gesprek was veiligheid. Voel je je veilig op school? Wat is plagen en wat is pesten? Hoe gaan
we daar op school mee om? En wat kunnen we nog meer doen om met elkaar een veilige
school te zijn?
Het was een heel prettig gesprek. De kinderen van de leerlingenraad vinden dat we een fijne
school hebben waar ze zich veilig voelen. Ze kunnen natuurlijk niet voor iedereen spreken.
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Daarom willen ze benadrukken dat het belangrijk is, om als je geplaagd of gepest wordt, je
dit bespreekbaar moet maken met je leerkracht en in je klas. Samen met de hele groep
kunnen we er dan voor zorgen dat iemand zich weer fijn gaat voelen in de klas.
De kinderen uit de leerlingenraad hebben ook interessante onderwerpen voor de volgende
keer aangedragen. Ze willen graag een ideeënbus maken waar iedereen leuke/goede
plannen voor de school kan indienen. Andere onderwerpen die aan bod gaan komen zijn:
een pyamadag en samenwerken/spelletjes met andere kinderen uit de school. Ik ben
benieuwd wat daaruit komt. Ik hou u op de hoogte.

Februari
23
Dean
23
Sven
27
Robbin
27
Keetje

Groep
3
6
7a
4

Maart
1
1
2
2
4
8
10
14
16
19
24
25
27
28
29
29
29
31

Groep
6
7a
4
5
4
5
8
8
1-2a
4
1-2a
8
5
5
1-2a
5
7a
5

Semi
Zino
Quint
Fenne
Tess
Kenji
Fabian
Pieter
Ruben
Dilan
Stephania
Danique
Jawad
Thijn
Jack
Pim
Sam
Thijs
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Post van Buiten
Palmpaasstokken versieren
Op woensdagmiddag 21 maart om 14.30 uur gaan de
communicanten van dit jaar uit onze parochie palmpaasstokken
versieren.
Zij doen dat in het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat nr. 8 in Boxmeer.
Maar ook alle andere kinderen van elke leeftijd uit onze parochie zijn van harte
welkom om zo’n mooi versierde stok te maken.
De vormelingen en een aantal ouders zijn aanwezig om te helpen.
Er zijn een heleboel stokken, dus we denken dat we er voldoende hebben, maar laat
even weten als je wilt komen, via: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl of telefoon: (0485)
573277 (tussen 9.00 en 12.00 uur).
Op zondag 25 maart – Palmpasen – houden we om 10.30 uur een gezellige viering in de Basiliek te
Boxmeer waar we in optocht met de palmpaasstokken naar voren lopen, terwijl we het lied over
Palmpasen zingen. Dat lied kennen jullie allemaal.
Palm, palm, Pasen, hei koerei, over ene zondag krijgen wij een ei,
1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei!
Hierbij zijn alle kinderen van harte welkom, ook als je geen versierde stok hebt.
Na deze viering is er in de kerk limonade met iets lekkers erbij, voor de groten is er koffie en thee.
In deze viering zingen de communicanten ook een liedje dat zij al voor hun Eerste communiefeest
geleerd hebben.
Fijn, als je erbij bent!
Post van Buiten

Nieuwsbrief van Sjors!
Hoi jongens en meisjes!
Het is bijna lente en daarom zijn er veel van onze activiteiten in de komende maanden buiten!
Heerlijk!! Er zijn al veel leuke activiteiten geweest, maar bij deze activiteiten hebben we nog plek.
Ook zijn er nog heel veel leuke activiteiten van andere aanbieders! Kijk op www.sjorssportief.nl om
te zien wat er allemaal voor jou te doen is!
Fifa Voetbalgame 2.0
Do 5 april 2018 van 14.30 - 15.30 uur op schoolplein Bs De Peppels / De
Canadas Boxmeer | groep 1 t/m 4 | gratis entree
Jack Sparrow
Wo 9 mei 2018 van 14.30 - 15.30 uur op schoolplein Bs Laurentiushof
Vierlingsbeek | groep 1 t/m 4 | gratis entree
Freek Vonk-spel
Wo 9 mei 2018 van 15.45 - 16.45 uur op speelplein Bs Het Telraam
Oeffelt | groep 5 t/m 8 | gratis entree
Di 22 mei 2018 van 14.30 - 15.30 uur op speelplein Bs De Bolster
Sambeek | groep 1 t/m 4 | gratis entree
Color Fun Run
Vr 25 mei 2018 van 15.00 - 17.00 uur in Brestbosch
Boxmeer | groep 1 t/m 8 | € 3,50 entree

