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“Juf, hoe oud ben jij eigenlijk?”
”Hoe oud denk je dat ik ben?”
“Dat is moeilijk, wat je lijkt een beetje oud en ook een beetje jong…(stilte
en een nadenkend gezichtje)... Ik denk dan 50!”
“Nou zeg, dat is precies goed!”
“Weet hoe ik dat wist? Een beetje en oud en een beetje jong: dat is precies in het midden en dat is 50”
Bijvoorbeeld dit soort gesprekjes met de kinderen maakt het zo leuk om in
het basisonderwijs te werken. En wat fijn dat ik daar ook nog tijd voor kan
vinden. Even die aandacht voor elkaar en je laten verrassen door de kinderen.
Naast alle berichten in de media over werkdruk, burn-out risico’s, te weinig geld of tijd is het belangrijk om te beseffen dat we werk doen waar we
enorm van houden en trots op zijn. Betekenisvol zijn in het leven van een
kind, maakt dit vak tot het allermooiste.
Op 6 november staken wij en geven we dus
geen les. Dit doen we omdat wij vinden dat
goed onderwijs voor later, NU om de juiste keuzes van onze overheid vraagt.

Belangrijke Data
•

6 november geen les

•

11 november start
Schoolfruit

•

6 december geen les

•

In tegenstelling tot wat er
op de kalender staat is er
8 november GEEN open
dag.

Hartelijke groet,
Susette Seevinck
directeur

Schoolfruit
Ook dit schooljaar mogen we weer meedoen met het EUSchoolfruitprogramma. Van week 46 t/m week 16 krijgen de kinderen drie
maal per week (di t/m do) een portie fruit of groente via school. Het is de
bedoeling dat we de kinderen via dit project leren over gezonde voeding
en voedselproductie.

Bijlagen
In de bijlagen van deze
nieuwsbrief vindt u een bericht van de gemeente Doetinchem over pleeggezinnen
en informatie over het inloopspreekuur van de
Jeugdgezondheid

Afgelopen studiedagen
Vrijdag 18 oktober en maandag 28 oktober hebben we met het team
gewerkt en geleerd tijdens onze studiedagen. Bijvoorbeeld de wet op de
privacy (AVG), het werken met referentie-niveaus, borgen van onze
doorgaande lijn van lesaanbod en eerst aanzet voor het nieuwe schoolplan stonden op het programma. Daarnaast hebben we vrijdag met plezier gewerkt aan de mogelijkheden van drama in onze lessen. Afgelopen
maandag hebben we geleerd over de waarde van bewegend leren en
zijn we geïnspireerd om het bewegen nog meer in onze lessen te verwerken. Niet als extraatje, maar als verrijking van de les om met name het
automatiseren en inprenten te bevorderen. En dat is het ook nog eens
heel leuk! Wie wil er nou de hele dag zitten?!
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