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Maandag 19 september hebben wij tijdens een studiedag
onderzocht hoe wij tablets in de klassen kunnen gaan
toepassen. Tijdens een uitgebreide demonstratie verzorgd
door Snappet, werden wij geïnformeerd over het gebruik
van verschillende typen tablets. Vervolgens was er
gelegenheid om te kijken in klassen waar zij al werken
met Snappet vanaf groep 4.
Snappet is een onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt
om zich optimaal te ontwikkelen op zijn niveau. Meer
dan 1.700 basisscholen verruilden hun papieren
werkboeken voor verwerking op een tablet. Leerlingen,
leerkrachten, én schoolbesturen zijn het eens: Snappet
leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter
inzicht en overzicht in de klas. Voor meer informatie kunt
u kijken op site; https://nl.snappet.org/.
Wij waren zeer enthousiast en hopen snel ermee te
kunnen gaan starten. Zodra wij daar meer over weten dan
melden wij u dat.

Wilt u nog denken aan het overmaken van uw bijdrage
activiteitencommissie van €30,- per kind. Dit bedrag is voor o.a.
Halloween, Kerst, Sinterklaas en slotfeest. Alvast bedankt!
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Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan
opa’s en oma’s centraal onder het motto
Voor altijd jong!
Er zijn in die weken allerlei activiteiten, denk
aan:
 5 oktober: start KBW
 7 oktober: spelletjesmiddag met opa’s
en oma’s
 11 oktober: groepsbezoek bibliotheek
 12 oktober: 2e handsboekenmarkt
 14 oktober: afsluiting

Wij zoeken per direct 1
ouder om zitting te nemen in
de Medezeggenschapsraad.
Mocht u daar interesse in
hebben laat dit dan weten
aan Suzanne Weerheim.

Diploma uitreiking
Op maandag 3 oktober is de eerste
diploma uitreiking van het Post-HBO
traject Taalexpert.
Gedurende de 3-jarige opleiding
hebben de leerkrachten zich verdiept
in o.a. dyslexie, creatief met taal,
Engels en het jonge kind. Van onze
school krijgen Petra Dul, Suzanne
Weerheim, Amanda Bechtum en Janey
Köhne het diploma.

Schoolplein
We zijn op zoek naar een naam of titel voor het schoolplein-plan. Er is een prijsvraag in elke groep: wie
verzint de beste, passende en meest creatieve naam hiervoor? De winnaar ontvangt daar een leuk prijsje
voor. De winnende titel zetten wij dan boven ons plan van aanpak voor fondsenwerving en komt dan groot
op de muur in de hal. Wij houden u op de hoogte!

