Week 22

2017-2018

Belangrijke data:
Mei
28 mei
29-30 mei Kampdagen bovenbouw
30 mei
Staking uitgeroepen voor Gelderland primair onderwijs
(Het team Lange Voren staakt niet. De kinderen hebben gewoon school.)
31 mei
De bovenbouw heeft vrij i.v.m. uitslapen naar kamp.
Mocht dat problemen opleveren, overleg even met Hester.
Juni
02 juni
Dag van de Bouw
05 juni
Ouderkring Middenbouw. Onderwerp: Basisontwikkeling en de doorstroom van onder- naar
middenbouw.
06 juni
MR workshops en scholing update
13 juni
Buitenspeeldag
Juli
09 juli
Schoolreisje onderbouw
Schoolreisje middenbouw
Bovenbouwkamp
De bovenbouw gaat komende maandag op kamp. We zwaaien ze uit rond 09.00 uur. Veel plezier en
leuke activiteiten.
Gastles Jonge Medelanders
Op donderdag 24 mei hadden de kinderen van groep 6/7/8 een gastles van 2 dames van Jonge
Medelanders. Zij waren niet alleen maar hadden Ali meegenomen. Ali is een jonge asielzoeker van 18
jaar die vertelde hoe zijn leven er in een AZC eruitziet. De 2 dames hebben een verhaal verteld over
waarom mensen naar Nederland komen, wat ze krijgen qua zakgeld en wat mensen er allemaal voor
moeten betalen. De kinderen hebben zeer geïnteresseerd geluisterd, vragen gesteld en waren erg
onder de indruk. Het was een leerzame en boeiende gastles.

Keuze HVO en/of GVO schooljaar 18-19
Elk schooljaar is er de gelegenheid om te kiezen tussen HVO en GVO.
Komende week krijgen alle kinderen de bief mee met informatie en de mogelijkheid een keuze te
maken.
Ouderraad en Ouderraadleden
Komend schooljaar starten we met een deels hernieuwde ouderraad. In de ouderkring en/of
persoonlijk, zullen leerkrachten vragen wie er zin heeft om zitting te nemen in de Ouderraad.
Tevens kunnen de leerkrachten uitleg geven over de werkwijze en hernieuwde opzet.
30 mei staken MET de kinderen
Alle leerkrachten van Daltonschool Lange Voren staan 100% achter de stakingsactie van PO in Actie.
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Toch hebben wij besloten niet mee te doen. De reden is dat Hester met haar bovenbouw op kamp
gaat. Het is niet mogelijk om als team te staken.
Woensdag 30 mei zullen de onderbouw en de middenbouw wel aandacht besteden aan de staking in
het onderwijs. Samen met de groep willen we een signaal afgeven. Het wordt dus geen gewone
lesdag, maar een relaxdag. De kinderen mogen hun sloffen aan en mogen speelgoed meenemen.
Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om even langs te komen of te mailen.
Het Leerplein
Het onderwijs op onze school verandert steeds een beetje. Sinds dit jaar werken de midden- en de
bovenbouw groepen met Snappet en zien de rapporten, nu een portfolio, er inmiddels anders uit.
De ontwikkelingen gaan hard en halen ons soms in, komende weken nodigen we de ouders uit die
hebben aangegeven mee willen denken.
Dat doen we met een reden:
- Wij willen steeds meer op maat lesgeven. Daarom passen we de leerstof aan bij wat de
kinderen nodig hebben.
- We willen graag dat kinderen zich steeds verder ontwikkelen en de manier van leren laten
we meer aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben.
Instructie en ondersteuning
Sommige kinderen hebben meer instructie nodig, anderen maar heel weinig en sommige kinderen
helemaal niet, of niet altijd. We willen zo effectief mogelijk omgaan met de lestijd. Als voorbeeld: als je
geen instructie nodig hebt, is het ook niet handig dat je een instructie-les volgt. In dat geval kan je
beter gelijk gaan oefenen, of laten zien dat je nog meer leerstof aan kan.
Deze manier van lesgeven vraagt om andere middelen (bijvoorbeeld Snappet) een andere inzet van
ons als leerkrachten én een andere indeling van de ruimte.
Op dit moment werken we vooral in de klaslokalen. De boven- en middenbouw maken al volop gebruik
van de hal als Leerplein. Het speelwerklokaal is er voor activiteiten gericht op jongere kinderen.
Deze ruimten willen we met ingang van het nieuwe schooljaar anders gaan gebruiken. De klassen
blijven de plek waar de kinderen instructie krijgen. De hal krijgt in deze opzet een nieuwe functie. Het
wordt een” leerplein”. Een plek waar kinderen onder begeleiding kunnen werken aan hun leerdoelen.
Zachtjes overleg met elkaar is mogelijk, maar het is vooral een ruimte waar je rustig kan werken. Er
komen kasten te staan met materialen die nodig zijn om te leren. Bijvoorbeeld rekenrekken,
rekenmachines, computers om informatie op te zoeken, oefenmateriaal voor tafels, wandplaten voor
het vervoegen van werkwoorden, etc., etc..
We zijn al volop aan het proefdraaien, zodat we kunnen ontdekken of de inrichting en de spelregels
anders of beter kunnen.
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