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Agenda
5 december
7 december

Sinterklaasfeest
Kerstversieren

Hiep hiep hoera!

6 december

Sint Nicolaas

Mededelingen en verslagen
Naar de bakker!
Maandagmiddag zijn de groepen 1 en 2 op bezoek geweest bij de bakker!
In beide klassen is een
speelhoek omgetoverd
tot 'bakkerij'.
Nu mochten we eens
gaan kijken hoe een
échte bakkerij eruit ziet!
Ook mochten we
pepernootjes en
kruidnootjes proeven.
We willen bakker Karin,
van bakker Van Maanen,
heel hartelijk bedanken
voor de gastvrijheid!
Schoen zetten.
Dinsdag 27 november was het eindelijk zover en mochten we onze schoen zetten.
Nog even zingen, iets lekkers voor het paard, een mooie tekening of een lief berichtje voor Sint en
Piet en dan maar afwachten.
Gelukkig heeft Piet de school gevonden en zat er ’s morgens een chocoladeletter in onze schoen.
Wel een beetje raar dat Piet de letters heeft verwisseld, maar als hij komend jaar zijn best doet met
leren lezen zal dat volgend jaar vast beter gaan.
Sinterklaas en Piet dank je wel voor het lekkers en tot aanstaande woensdag!
Leerling-raad.
Afgelopen dinsdag was de tweede vergadering van de leerling-raad.
De leerling-raad bestaat uit leerlingen, te weten: Maud en Mathijs uit groep 6, Joyce en Jill uit
groep 7 en Timo en Iris uit groep 8.

Tijdens dit overleg is er gesproken over:
- De pauzetijden. Hoe ervaren de leerlingen het half uur eten en half uur buitenspelen?
Hoe gaat het buitenspelen nu er minder kinderen tegelijk buiten spelen?
- 4xWijzer: Er is nu een project natuur en geschiedenis gedraaid. Hoe hebben de leerlingen
dit ervaren?
- Ideeën voor het kerstfeest.
- Inbreng vanuit de leerlingen: buiten spelen met ballen en grootte van het voetbalveld en de
voetbaldoeltjes.
Van dit overleg is een verslag gemaakt, deze ligt ter inzage bij Lilian.
De volgend vergadering van de leerling-raad is op maandag 14 januari 2019.
Jinc-stage groepen 7 en 8
De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn afgelopen dinsdag naar Schiphol
geweest en hebben daar op verschillende afdelingen een kijkje mogen
nemen.
Nathan, Tijs en Tara zijn naar Cargill geweest:
Nathan: “We hebben veel chocolade gegeten.”
Tijs: “Ik veel over cacao geleerd”.
Tara: “Ik vond ’t heel leuk, heb veel geleerd en heb een verhaal over cacao in het Engels gehoord”.
Opmerkingen over het bezoek aan het bedrijf Nayak:
Louie: “Ik heb geleerd dat ze kippenvlees gebruiken om motoren van vliegtuigen te testen”.
Nora: “Ze hebben per ongeluk een keer bevroren kip gebruikt. Daar ging de motor van stuk”.
Niels: “Bij Nayak is al het papierwerk in het Engels”.
Ruxu: “Voor de wielen van het vliegtuig gebruiken ze hele grote moersleutels. Je kan ermee
gewichtheffen”.
Ook zijn er leerlingen naar het Hilton-hotel geweest:
Jinny: “We hebben een rondleiding gekregen door het hele Hilton-hotel”.
Michelle: “We hebben een leuk social media spel gedaan”.
Amy: “Ik vond het een leerzame dag”.
Continurooster.
Er zijn nog wat onduidelijkheden over het continurooster.
De lestijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur. Dat betekent dat we om 8.30 uur starten met de les en
om 14.30 uur eindigen met de les. Om 14.30 uur ruimen we op en gaan de kinderen naar huis of
naar de naschoolse opvang. Dit betekent dat de kinderen dus na 14.30 uur naar buiten gaan.
In een eerdere Vesterpost is al gemeld dat we de pauzetijden voor de leerlingen hebben
aangepast. We hadden gemerkt dat de lunchtijd voor veel kinderen te kort was.
De kinderen hebben nu een half uur om hun broodje te eten en een half uur buiten spelen.
Omdat we als school wel moeten voldoen aan onze lestijden en pauzetijden, hebben we de
lunchtijd verdeeld in een kwartier eten zonder schooltelevisie en een kwartier met schooltelevisie.
Dit rooster is niet alleen voordelig voor de leerlingen, ook de leerkrachten hebben nu een half uur
aaneengesloten lunchpauze.
In de laatste vergadering van de Medezeggenschapsraad is er gesproken over het evalueren van
het continurooster. Er zal komende maand een tussenevaluatie plaatsvinden, aan het eind van het
schooljaar vindt er weer een evaluatie plaats. Reden is dat we steeds kijken waar we zaken, denk
aan aanpassen van de lunchpauzes, kunnen verbeteren. De komende maand worden er
gesprekken met ouders gevoerd over de ervaringen en tijdens de leerlingenraad zal navraag
gedaan worden over de aanpassingen in de pauzetijden.
Fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

