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Ouderlessen Kanjertraining
Volgende week worden in alle groepen ouderlessen
Kanjertraining georganiseerd. Een ouderles is een
Kanjertrainingles waarbij een aantal ouders aanwezig
mag zijn. De ouders doen mee met de les en ervaren
op die manier wat Kanjertraining precies is.
U wordt via Parro of via de mail uitgenodigd om mee te
doen met de ouderles. Het aantal inschrijvingen is
beperkt, dus als u mee wilt doen, wees er dan snel bij.
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Oudergesprekken op verzoek
Dit schooljaar hebben we voor het eerst in alle
groepen een startgesprek gehouden met kinderen en
ouders. Alle ouders hebben dus al een gesprek gehad
met de leerkracht van hun kind.
Vorige schooljaren voerden we in november met alle
ouders het eerste gesprek. We hebben dat nu
veranderd in oudergesprekken op verzoek. Heeft u iets
te bespreken met de leerkracht of heeft u vragen, dan
kunt u een afspraak maken met de leerkracht.
Natuurlijk nodigt de leerkracht u uit, als er vanuit
school zaken zijn die we graag willen bespreken.
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We gaan door met Parro
De eerste weken van het schooljaar hebben we Parro
uitgeprobeerd. Met Parro kunnen we makkelijk
communiceren met ouders. Alle leerkrachten kunnen
bijvoorbeeld eenvoudig een berichtje met foto sturen
naar de ouders van hun klas. Ook kunnen we
vrijwilligers vragen en oudergesprekken inplannen.

nieuwe boeken kunnen kopen. Ook zijn er 23 boeken
gedoneerd die een plaatsje krijgen in de schoolbieb.

Het werken met Parro is goed bevallen. Daarom gaan
we ermee door. Mocht u de Parro-app niet willen of
kunnen installeren, dan kunt alle berichten ook altijd
zien via https://talk.parro.com op de computer. Het is
belangrijk om als ouder op de hoogte te blijven van de
berichten van school, dus lukt er iets niet, dan horen
we het graag.
Zelfs de boeken die definitief afgeschreven zijn,
hebben nog een goede bestemming gekregen. De
bovenbouw is hard aan het werk geweest om
boekegeltjes te maken.

Met een mooi resultaat:
Opleiding Talentbegeleider afgerond
Een deel van ons team is de afgelopen twee jaar hard
aan de studie geweest. Een aantal weken geleden
kregen Inge, Annemarie, Marjet en Stephanie te horen
dat ze geslaagd zijn voor de opleiding
Talentbegeleider van Novilo. De opleiding gaat over
onderwijs aan “cognitief getalenteerde kinderen”.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn
bijvoorbeeld de uitdagingen van onderwijs aan
begaafde kinderen, executieve functies,
onderpresteren, mindset en het coachen van kinderen.
We zijn blij met zoveel gediplomeerde
talentbegeleiders in ons team!

Boekenmarkt en voorleeswedstrijd
Tijdens de kinderboekenweek hebben we voor het
eerst een boekenmarkt gehouden. Kinderen mochten
boeken die ze zelf niet lezen verkopen op de markt.
Tijdens de boekenmarkt konden de kinderen met een
deel van hun opbrengst een nieuw boek voor de bieb
sponsoren. Dat heeft €77,50 opgebracht waarmee we
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Tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek op
school zijn de gouden griffels en penselen uitgereikt
voor de mooiste verhalen en tekeningen uit elke groep.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben met elkaar
gestreden om uit te maken wie de beste voorlezer van
De Zilvermeeuw zou worden. De winnaar is Isis. Zij zal
De Zilvermeeuw vertegenwoordigen bij de regionale
voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd allemaal!
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