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Schoolkerkdienst
Op zondag 11 november om 9.30 uur nodigen wij u allen van harte uit in de Schakel. De kinderen van
de groepen 3, 4 en 5 hebben de kerkdienst voorbereid met dominee Helmer le Cointre. Het thema is
vriendschap delen. We hopen op veel ouders en kinderen in de kerk!

Oproep voor hulp
In het vorige schooljaar hebben alle
groepen een kunstwerk gemaakt van vilt.
Het is de bedoeling om deze lappen te
verwerken tot een gezamenlijk
kunstwerk. Dit kunstwerk komt in de hal
van school te hangen. Wie wil onze
cultuurcoach Berber Nicolay helpen om
de lappen in een frame vast te maken?
We starten dinsdag 13 november rond
9.00 uur en gaan door tot 14.00 uur. U
kunt op elk moment inlopen (en
uitlopen). Het is niet nodig te beschikken
over specifieke vaardigheden. Opa’s,
oma’s, oppasmoeders, iedereen kan
komen om te helpen, want vele handen
maken licht werk! U mag u van te voren opgeven via info@algraschoool.nl maar dit is niet verplicht.

Schoenmaatjes
In de vorige nieuwsbrief heeft al een oproep gestaan om een
schoendoos te vullen. Een tijdje geleden hebben alle kinderen
een folder mee gekregen over Schoenmaatjes. De kinderen
kunnen een schoenendoos vullen met spulletjes voor jongens
of meisjes in ontwikkelingslanden.
Het doel van Edukans Schoenmaatjes is kinderen in
Nederland bewust maken van de situatie van hun
leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, hen betrekken bij
ontwikkelingssamenwerking en hen leren geven en delen.
Edukans Schoenmaatjes is vooral een bewustwordingsactie.
Daarnaast draagt Edukans Schoenmaatjes in ontwikkelingslanden bij aan het verhogen van de
motivatie van kinderen om naar school te gaan doordat de kinderen via de schoenendoosactie
schoolspullen krijgen.
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De datum van inleveren is wat naar voren geschoven. De kinderen kunnen de schoenendoos
inleveren tot en met vrijdag 9 november.

Naschoolse activiteiten
Voor bijna alle groepen hebben we een naschools aanbod. Elke groep bestaat uit 9 à 10 kinderen.
Helaas meldden zich te weinig kinderen aan voor honkbal. Groep 7 en 8 hebben daarom geen
aanbod voor sport in deze periode.
Op dinsdag en woensdag krijgen de peuters muziekles van Petra Dijkstra en Peter Dijkstra.
Voor groep 5 t/m 8 is een extra aanbod dat verzorgd wordt door Frenk dos Santos. De kinderen leren
onder andere een song schrijven. Deze activiteit duurt tot juli 2019.
We krijgen enthousiaste reacties!
Resultaten van het knutselen met Blijkraal
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Scholing en studiedagen
Het team heeft geregeld een studiemiddag of -dag. Wat doen we zoal? We zijn teambreed bezig met
het verbeteren van het taal- en leesonderwijs onder leiding van de heer W. de Jong. Ook willen we
het rekenonderwijs verbeteren. Hiervoor wordt naast de methode ook Bareka, bouwen aan een
stevig rekenmuurtje, ingezet.
Alle teamleden zitten in een of meer groepen die veranderingen en schoolontwikkelingen in gang
zetten. Deze groepen noemen we changeteams. Er is een changeteam voor Identiteit, Taal-EngelsFries- Nederlands, Rekenen, ICT, Integraal Kind Centrum, Cultuur, Gedrag, Digitaal rapport,
Hoogbegaafdheid en Teambuilding.
Op vergaderingen en studiedagen krijgen diverse changeteams de gelegenheid om hun plannen te
presenteren aan het team. Dan worden afspraken gemaakt voor verdere ontwikkeling.
Er is veel ontwikkeling in onze school gaande. Naast de teamscholingen volgen veel leerkrachten een
individuele opleiding.
 5 leerkrachten krijgen de basistraining voor Bedrijfs Hulp Verlening;
 5 leerkrachten volgen de basisopleiding voor de Kanjertraining;
 2 leerkrachten doen de opleiding tot rekencoördinator;
 1 leerkracht doet de Master Educational Needs;
 1 leerkracht volgt de opleiding voor Intern Begeleider;
 1 leerkracht volgt de opleiding voor bouwcoördinator;
 1 leerkracht volgt de ICT-opleiding;
 1 leerkracht volgt een training ‘Geef mij de vijf, handreiking voor autisme;
 4 leerkrachten volgen de rekentraining met Sprongen Vooruit
 2 leerkrachten volgen de training Beelddenkcoach;
 8 BHV-ers gaan jaarlijks op herhaling zodat de fysieke veiligheid gewaarborgd wordt;
 De directeur schoolt zich in verandermanagement, toekomstgericht onderwijs en de
Kanjertraining.
 Verder gaan diverse mensen naar verschillende congressen en kortdurende trainingen.
U ziet dat onze school volop in beweging zijn. We willen uw kind(eren) zo goed als mogelijk onderwijs
geven!
Als een leerkrachten een dag scholing heeft, geeft Annarein Dijkhuis of Anneke Jonker les in haar
groep.
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Wat boffen de kinderen van groep 4 A met zo’n lekkere
traktatie!

Zwemmen voor groep 5 t/m 8
BV sport organiseert speciaal onze school een zwemmiddag. Op 14 november a.s. worden alle
kinderen van groep 5 t/m 8 uitgenodigd in de Blauwe Golf.
Deze week krijgt uw kind een uitnodiging mee.

Belangrijke data
11 november
12 november
13 november

Schoolkerkdienst
Vergadering Ouderraad
MR vergadering

Bijlagen
Nieuws van Kunstkade: Workshop Drummen
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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