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Ouderavond Kwink en VO-avond groep 8

31-10-2018

Op woensdag 21 november staat er een volgende ouderavond op de jaarkalender.
Om 19:15uur gaan de deuren open, we starten om 19:30uur.
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Voor de ouders van groep 8 leerlingen is er in unit 7/8 de jaarlijkse
informatieavond Voortgezet Onderwijs. We nodigen hiervoor altijd een
gastspreker uit die het VO vertegenwoordigd en u informeert over hoe de overstap
naar het Voortgezet Onderwijs verloopt en waar u bij de keuze van een school op
kunt letten.
Voor de ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 7 staat deze avond in het teken van
Kwink, onze nieuwe methodiek voor Sociaal Emotioneel Leren (S.E.L.). Het wordt
een interactieve bijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over: KWINK, de
positieve ontwikkelingen op school, wat het betekent voor de opvoeding thuis en
waar wat ons betreft grenzen liggen tussen thuis en school.
Wij hopen u woensdag 21 november allemaal te zien!

Studiedag 12 november
Op maandag hebben wij weer een studiedag gepland. Het team van DOK12 gaat
die dag meer leren over Sociaal Emotioneel Leren en de methodiek Kwink en we
gaan met elkaar in gesprek over het nieuwe schoolplan dat geschreven moet
worden. De kinderen zijn lekker vrij die dag!

Belangrijk
Datum

Beschrijving

5 t/m 16 november

Ontwikkelingsgesprekken

7 november

Informatieochtend nieuwe ouders

12 november

Studiedag 3

21 november

Ouderavond Kwink (groep 1 t/m 7) en VO voor groep 8

22 november

Koffie-uurtje met het MT, 9:00 in de teamkamer

23 november

Schoen zetten Sinterklaas

28 november

High limo en EC4

Voor alle units
Ontwikkelingsgesprekken
Als het goed is heeft u inmiddels via Parro een uitnodiging ontvangen van de mentor van uw kind om in te
tekenen voor een ontwikkelingsgesprek. De ontwikkelingsgesprekken vinden in de hele school plaats tussen 5 en
16 november en duren 15 minuten.
Het ontwikkelingsgesprek wordt gevoerd met mentor, ouders en het kind. De ontwikkeling van het kind en
doelen stellen voor het komende jaar staan centraal. Het ontwikkelingsgesprek is verplicht. Wij willen namelijk
graag met alle kinderen en ouders in contact om zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze
leerlingen.
Het komt helaas nog wel eens voor dat ouders zich niet intekenen voor een gesprek of een gesprek vergeten.
Dit betekent dat de leerkrachten achter ouders aan moeten bellen, maar ook dat planningen in de war lopen.
Wanneer u zelf een afspraak inplant bij de mentor en op de afgesproken tijd aanwezig bent met uw kind helpt
ons dit om de gespreksperiode soepel en prettig te laten verlopen.
Mocht u van de mentor van uw kind nog geen uitnodiging hebben ontvangen dan vragen wij u zelf met de mentor
contact op te nemen.
Bedankt voor uw medewerking alvast!
Pleinwacht oproep (herhaling)
Zoals u weet staan er dagelijks 2 ouders op het plein, samen met ambulante personeelsleden, om het
buitenspelen van onze leerlingen te begeleiden. Helaas heeft 1 van onze vaste krachten te kennen gegeven te
willen stoppen met deze taak in verband met het vinden van een nieuwe baan.
Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe kracht die ons wil komen helpen. We zoeken hulp op dinsdag en vrijdag.
Graag zetten we hier een (vrijwilligers)vergoeding tegenover. Wanneer u samen met ons een uur kunt
surveilleren op het schoolplein, staat daar een vergoeding van €6,50 per keer voor. We hebben uw hulp nodig van
11:30 – 12:30.
Heeft u interesse dan kunt u dit melden bij Maartje de Wit, m.dewit@kpoa.nl. We horen graag van u!
Meeloopperiode en spelregels (herhaling)
Ook dit schooljaar kunt u weer gebruik maken van de mogelijkheid om met uw kind mee te lopen.
U ontvangt via Parro een uitnodiging om in te schrijven om een ochtend mee te lopen van 8:30 -9:50uur.
Per leerling kan één ouder zich inschrijven voor een meeloopmoment.
Er zijn twee meeloopperiodes per schooljaar:
1. Tussen herfst- en kerstvakantie
2. Tussen voorjaars- en meivakantie
U kunt zich nu enkel inschrijven voor periode 1.
Enkele spelregels op een rij:
• We verwachten u op een meeloopdag om 8:30 uur in de basisgroep. U bent de kring en werkblok 1 van harte
welkom in de unit om deel te nemen aan de activiteiten die er voor uw kind gepland staan.
•Wij vragen om een terugkoppeling te geven aan uw kind middels een evaluatieformulier. Denkt u hierbij aan
vragen als: Wat heeft u uw kind zien doen? Wat voor compliment kunt u uw kind geven? Heeft u een tip? U
ontvangt het evaluatieformulier bij aanvang van de dag van de basisgroepleerkracht.

•Er loopt maximaal 1 ouder per basisgroep mee op een dag.
•Eerder is het wel eens voorgekomen dat ouders foto’s/ervaringen uit de unit deelden via social media. Dit is
prima als het alleen uw eigen kind betreft, maar houdt u rekening met de privacy van andere kinderen en onze
teamleden?
Biebmoeder/vader/opa/oma gezocht
Op DOK12 hebben we een prachtige schoolbibliotheek. De leerlingen genieten van de bezoekjes aan de bieb en
hebben ruime keuze uit de nieuwste boeken. Dagelijks lopen de leerlingen enthousiast door de gangen richting de
bieb om nieuwe boeken te zoeken, boeken te ruilen of te verlengen. Sinds dit schooljaar kunnen we de
bibliotheek helaas niet openen op maandag- en vrijdagochtend, omdat we geen biebouder hebben die de
bibliotheek voor onze leerlingen kan openen. Dit vinden wij, maar vooral onze leerlingen, heel jammer! We zijn
dus nog op zoek naar een vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt om ’s ochtends de bibliotheek te openen
en kinderen wil helpen met het uitzoeken van een boek. Hierbij hoort ook een korte ‘cursus’ over hoe de bieb
werkt, want we hebben een heel officieel pasjes en uitleensysteem tot onze beschikking. Heeft u interesse? Dan
kunt u zich melden bij Anja Kamphuis op a.kamphuis@kpoa.nl.

Beeldmateriaal van activiteiten delen
De afgelopen weken zijn er veel foto’s gemaakt op school. Van het kamp, het 10 jarig bestaan en andere
activiteiten. We zoeken naar een goede manier om dit materiaal te delen, maar merken dat we continue tegen
beperkingen aanlopen. Wanneer wij alle 2000(!) foto’s van het 10 jarig bestaan moeten scannen op leerlingen die
niet op de foto mogen, voordat we ze kunnen delen, is dat een behoorlijke klus! Nu hebben we ervoor gekozen
om foto’s van dit evenement in de gangen op te hangen, deze worden vooralsnog dus niet digitaal gedeeld. Op
deze manier proberen we wel beelden te delen van de leuke activiteiten die we hebben gedaan. Als we wel een
vorm hebben gevonden voor het delen van foto’s die werkbaar is dan houden we u daarvan op de hoogte.

Hulp gezocht voor het organiseren van schoolsportoernooien met Meester Luuk (herhaling)
Meester Luuk wil graag, met behulp van een ouder, de buitenschoolse sporttoernooien gaan organiseren. Het
betreft bijvoorbeeld het schoolvoetbaltoernooi wat Amersfoort-breed wordt georganiseerd. Hij wil graag op
school met de kinderen oefenen en kan contact onderhouden met de organiserende sportvereniging, maar hij
heeft hulp nodig bij de communicatie, het indelen van teams, het vinden van coachende ouders etc. Vind u het
leuk om hem komend schooljaar daarbij te helpen, dan kunt u dit bij hem melden via: lelschot@sro.nl.

Ander nieuws
Kinderwoorddienst over de Liefde
De herfstvakantie is voorbij, je hebt er vast van genoten! Ook in de kerk gaan we weer verder met het verhaal van
Jezus, en dat betekent dat je ook weer mee kunt doen met de kinderwoorddienst! Zondag 4 november om 11.00
uur is er een eucharistieviering in de St. Josephkerk met de Oecumenische Cantorij Oorsprong én onze nieuwe
pastoor Joachim. Hij nodigt je aan het begin van de viering uit om het kaarsje mee te nemen naar de
kinderwoorddienst, waar je meer hoort over hoe je van God kunt houden. Want dat is wat Jezus aan de mensen
vraagt! Na afloop van de viering kunnen alle ouders gezellig koffiedrinken en is er voor de kinderen een fijne
plofhoek met spellen!
Sint Maarten met optocht en inzameling
Op zondag 11 november is het weer Sint Maarten! Je kunt dan om 18.00 uur met je lampion meedoen aan de
lampionoptocht vanaf ICOON Vathorst en het kerkplein in Hooglanderveen. Daarna hoor je om 18.30 uur in de St.
Josephkerk het verhaal van ridder Maarten, hoe hij deelde met anderen. Er is dan ook een inzameling van
houdbare lekkernijen en klein speelgoed voor de Voedselbank Amersfoort. Daarna ga je natuurlijk zelf langs de
deuren om met een liedje iets lekkers op te halen!
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