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Experiment Snappet! groep 7-8
Het is u wellicht bekend dat de kinderen
in groep 7/8 dit jaar gebruik maken van
Snappet.
Snappet is een digitale manier van
werken. Het is uitdagend en het stimuleert kinderen nog meer om zich te
ontwikkelen.
Op dit moment zitten we in een try-outfase. Digitalisering is iets van deze tijd
en het leek ons zinvol om ons te verdiepen in het digitaal lesgeven. De ervaringen van de leerlingen en de leerkracht
zijn nu al positief. Kinderen vinden het
erg fijn om continu respons te krijgen op wat ze doen. Dit houdt ze
scherp en gefocust. Ook is het plezierig om helder te hebben waar
ieder kind op de leerlijn van een vak zit. In het kader van eigenaarschap is Snappet dus een prachtig middel.
Voor de leerkracht heeft het ook voordelen. Zo heeft de leerkracht
precies in beeld wat er gebeurt. Wie snapt het? Wie bijna? Wie nog
niet? Dit is heel handig, want je loopt doelgericht door de klas.
Je weet meteen welke hulp je een kind moet geven. Ook kun je
zien wanneer een kind zit te ‘slapen’. Dit is soms best handig.
Op dit moment gebruiken we Snappet voor rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling, maar wellicht breiden we het nog verder.
We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

dinsdag 16 oktober
Voorleeswedstrijd
22-26 oktober
Herfstvakantie
woensdag 31 oktober
School op SEEF

Opbrengst Goede doelen
03 sep
€ 29,10
10 sep
€ 34,20
17 sep
€ 36,75
24 sep
€ 27,85
Schooljaar

€ 156,82

Afscheid juf Betty
Op woensdag 26 september
hebben we in de kring van het
team afscheid genomen van
juf Betty Monteny.
Het was haar wens om dit
afscheid zo beperkt mogelijk
te houden. Om die reden zijn
kinderen en ouders hier niet
bij betrokken. Dan zou het
allemaal te zwaar en te
belastend worden.
Wie juf Betty een kaartje wil
sturen hieronder het adres:
Havikstraat 74,
3362 EH Sliedrecht
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Dag van de leraar
Op vrijdag 5 oktober is
de jaarlijkse dag van
de leraar. Dit is de
Nederlandse variant op
World Teachers’ Day.
Met deze dag wordt
het belang van goede
leraren benadrukt. Het
is een dag waarop de
leraar eens extra in
het zonnetje kan
worden gezet voor alle
werk wat binnen en
buiten de school voor
de leerlingen wordt
gedaan! Van het
bestuur ontvangen alle
leraren een cadeautje
en het staat ouders
vrij om ook een
aardigheidje mee te
geven!

Wintertijd 27 september
Ontruiming donderdag
Afgelopen donderdag werden we allemaal opgeschrikt door de enorme brand bij Montapacking in Molenaarsgraaf. Donkere rookwolken
trokken door de lucht naar het oosten. Om ca. 9.50 uur die morgen
kregen wij van de politie de mededeling dat de school preventief
ontruimd moest worden vanwege mogelijk gevaar voor de gezondheid van onze leerlingen op basis van wijzigende weersomstangheden. Na kort intern beraad is besloten alle ouders telefonisch te benaderen met het verzoek hun kinderen op te halen. Er is gebeld met
8 verschillende telefoons om zo snel mogelijk zo veel mogelijk ouders te bereiken. Dit is grotendeels gelukt. Waar dit niet lukte wierpen andere ouders zich op om kinderen op te vangen. De betrokkenheid die daar uit sprak was hartverwarmend. Binnen 40 minuten
waren alle kinderen onderdak en ging de deur van de school op slot.
Toch beseffen we dat er in de hectiek van het moment fouten of
foute inschattingen zijn gemaakt. Dat betreuren we en we zullen
daar lering uit te trekken. Binnenkort gaan we de gevolgde procedure intern evalueren en daarin nemen we ook uw reacties mee.
We hopen overigens dat zo’n unieke situatie als afgelopen donderdag zich nooit meer zal voordoen!

Programma Kinderboekenweek
Net als elk jaar wordt er in oktober weer een kinderboekenweek
gehouden. Het thema dit jaar is: ‘vriendschap’. Het thema van de
christelijke kinderboekenmaand is: ‘door dik en dun’. In de week
voor de herfstvakantie zullen we aandacht besteden aan het lezen
én worden er verschillende activiteiten georganiseerd!
maandag 15 oktober Vriendschap en …schrijven!

Elke groep schrijft een brief naar een groep op andere school.
dinsdag 16 oktober Vriendschap en ...voorleeswedstrijd!
13.15 uur Groep 3-4-5 & 14.00 uur Groep 6-7-8.
woensdag 17 oktober Vriendschap en ...kinderboekenmarkt!
Kopen en verkopen van kinderboeken. Doe jij ook mee? Geld mee!
donderdag 18 oktober Vriendschap en ...voorlezen!
Vandaag wisselen de leerkrachten bij het voorlezen.
vrijdag 19 oktober Vriendschap en ...spelletjes!
Vandaag doen we vanaf 11.00 uur spelletjes.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de brief aan de ouders.

NIEUWSFLITSEN
School op SEEF
Op woensdagmorgen
31 oktober staat er
voor de groepen 4/5 &
6/7 een verkeersbordenspeurtocht op het
programma. Dit proberen we op het plein te
doen. Als het weer
minder is, doen we het
in de school.

Schoonmaakavond
__________________

Op dinsdagavond 16
oktober is de tw eede
schoonmaakavond van
dit schooljaar.
ALLE ouders die voor
deze avond zijn ingedeeld worden zo rond
19.00 uur verwacht.
Komt allen!!

Nieuwsflits 1
_____________________
Op de website van de
school wordt vlak voor de
herfstvakantie de eerste
Nieuwsflits van dit schoollaar geplaatst.
Deze Nieuwsflitsen bevatten nieuws uit de groepen
3 t/m 8.
Van groep 1-2 verschijnt
wekelijks een Nieuwsflits.

Herfstvakantie
___________________
Na 8 schoolweken is het
weer vakantie.
Van 22 t/m 26 oktober is
het herfstvakantie.
Even een weekje vrij om
de accu op te laden.
Op maandag 29 oktober
begint de school weer.
(In het leerwerkoverzicht
van gr.6-7-8 staat een
studiedag op 29/10, maar
dat is onjuist!)

Uitnodiging open lesmorgen
Op woensdagmorgen 10 oktober houden we onze jaarlijkse open morgen. Van 8.30—11.00 uur staan de
deuren van onze school open voor de ouders van
onze leerlingen.
Aanmelden voor deze dag is alleen nodig in groep 1/2.
In het lokaal van de kleuters hangt een rooster waarop
u kunt invullen wanneer u denkt te komen. Voor de
andere groepen is dit niet nodig.
Vanaf 8.30 uur worden belangstellenden ontvangen met koffie/thee. Op deze morgen
zullen de leraren en leerlingen laten zien wat er allemaal gebeurt op de EbenHaëzerschool.
U wordt wel gevraagd om tijdig in een lokaal te zijn als u een bijbelles wilt bijwonen.
Het is niet wenselijk als deze lessen worden onderbroken door heen en weer lopende
ouders.
In een lokaal geldt: Zolang er plaats is (stoelen vrij zijn), bent u welkom!
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u jongere kinderen meeneemt naar de
open lesmorgen, omdat dit de concentratie van leerlingen niet ten goede komt.

Oudercontacten / Spreekweek
Soms bereiken ons signalen
van ouders die het aantal
contacten met de leerkrachten van hun kind te beperkt
vinden. Deze ouders willen
we er graag op wijzen dat er
naast de startgesprekken in
september en de gesprekken in februari 3x per jaar een spreekweek is.
Een spreekweek, wat is dat?
In deze week bent u na schooltijd welkom bij de juf of meester van uw kind om te informeren hoe het gaat, om vragen te stellen of om zaken te delen. Maak daar vooral gebruik
van als u daar behoefte aan hebt!
Het is bewust een spreekweek, omdat we beseffen dat ouders niet alle dagen na schooltijd
kunnen binnenlopen. In die week kan dat dus van maandag t/m vrijdag.
De spreekweken zijn in de volgende weken:
1. 08-12 oktober 2018
2. 26-30 november 2018
3. 08-12 april 2018
Maak wel vooraf een afspraak, dat voorkomt wachttijden!

