
B e s t e  o u d e r s  e n  l e e r l i n g e n ,  
Wat is  deze t i jd  toch een bi jzondere t i jd .  Het  staat

in het  teken van vieren,  van samen zi jn ,  van

gezel l igheid.  

In  sommige s i tuat ie  kan er  geen sprake van vieren

of  gezel l igheid.  Laten we af  en toe st i l  eens staan

bi j  mensen met  wie of  waar  het  minder  goed mee

gaat .  

Het  team OBS Kudelstaart  dalton wenst  u een f i jne,

gezonde en sfeervol le  t i jd  toe.  
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'Hulp nodig' van u als ambassadeur
In het dorp schijnt het gerucht te gaan dat OBS Kudelstaart dalton gaat sluiten. Er

zouden nog maar 75 leerlingen op de school zitten en er zou een verloop onder het

personeel zijn! U weet als geen ander dat dat absoluut niet het geval is. Daarom

hebben wij uw hulp nodig! Vertelt u alstublieft dat OBS Kudelstaart dalton gewoon

open is en blijft en er geen sprake is van een sluiting. U mag er gerust bij zeggen dat

wij de beste school van Kudelstaart zijn! Als u dit soort geruchten hoort wilt u dan

ook naar de bron vragen? En het aan ons doorgeven?  

Blinkafsluiting "Familieverhalen"
Op vrijdag 4 november hebben de groepen 4 tot en met 8 hun project

'Familieverhalen' gepresenteerd aan veel belangstellenden. In de voorafgaande

weken was er hard gewerkt aan het project fantastische families en wereldse

kinderen, met als overkoepelend thema "familieverhalen". Met een speurtocht gingen

ouders, grootouders en kinderen aan de slag om allerlei weetjes te verzamelen over

onder andere Indiase kinderen, de familie Kennedy, de familie Frank enzovoorts. We

kijken terug op een geslaagde afsluiting van het project. Bedankt voor uw komst en

belangstelling!

Voorleeswedstrijd
Yara Weymiens uit groep 7 is de winnaar van de voorronde op onze school. Zij gaat

onze school vertegenwoordigen bij de lokale vervolgronde tussen half januari en half

maart. Wij wensen haar alvast veel succes en hopen dat zij door mag naar de

provinciale finale.

Nieuwe leerling
Jayden Veenendaal is in groep 4 gestart.

Welkom op onze school! Wij wensen je een hele fijne tijd. 
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Personele bezetting
Op donderdag 1 december komt Amber Bakker terug na haar zwangerschapsverlof. We

vinden het heel fijn dat Amber het team weer komt versterken. Amber gaat drie dagen

werken, waarvan twee dagen in groep 5/6 en één dag is zij vliegende keep. 

Anne Kee Berghoef gaat één dag per week het leerlab bemensen. Het leerlab zal breed

worden opgezet onder andere met: techniek en leeruitdaging met gebruik van Acadin. 

Marcella Vis gaat woensdag om de week in groep 8 lesgeven. Floor Mesman gaat om

de week één dag minder werken. 

Ongetwijfeld heeft u het al gezien of gehoord maar Joanne Keizer is opnieuw in blijde

verwachting. We zijn blij voor haar en haar gezin. En vinden het jammer dat we haar

binnenkort een tijd moeten missen. Lida Scholte zal haar gaan vervangen en na de

kerstvakantie starten. Lida zal zich in de Nieuwsflits van januari graag aan u

voorstellen.

Na de kerstvakantie zal Sandra Hof ook meer op school zijn. Haar taak als

interimdirecteur van de Kajuit komt te vervallen. 

Ouders in de school
Het is na de herfstvakantie echt niet meer de bedoeling dat ouders mee naar binnen

gaan vanaf groep 4. U neemt afscheid bij de voordeur en uw zoon/dochter gaat alleen

de klas in. Dan kunnen we ook direct beginnen met de les om 08.30 uur. 

Wil u de leerkracht toch even spreken, loopt u dan even binnen om 14.15 uur of stuur

een social school berichtje

Alleen de ouders van leerlingen van de groepen 1-2-3 mogen mee naar binnen. 

Te laat
Is uw kind te laat? Dan gaat uw zoon/dochter via de hoofdingang naar binnen en

zelfstandig naar de klas. U neemt afscheid bij de hoofdingang. Wij vertrouwen op uw

medewerking. 

Afmelden leerling tijdens schooltijd
Graag ontvangen wij van u (het liefst enkele dagen van te voren) een bericht wanneer

en waarom uw kind eerder van school moet. Al hebben we de zelfstandigheid van de

leerlingen hoog in het vaandel staan, tijdens schooltijd zijn wij verantwoordelijk en wij

kunnen de leerling dus niet zonder overleg naar huis laten gaan. 
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De leerlingen zitten (bijna) altijd in groepjes, zodat ze altijd even kunnen

overleggen met hun schouder- of oogmaatje.

Bij projecten van Blink wordt er in wisselende groepjes gewerkt. Soms zelfs met

leerlingen uit andere groepen. 

De bovenbouw leerlingen gaan ontwikkelingsspelletjes doen met de leerlingen uit

groep 1-2

Terugblik studie-tweedaagse
Voor de herfstvakantie hebben wij een studietweedaagse gehad. Op donderdag zijn

we aan de slag gegaan met rijke rekendoelen en formatief handelen. 

Wat is formatief handelen?

Onder formatief handelen worden alle activiteiten verstaan die leerlingen en

leerkracht uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te

interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen

(Black & William, 2008). En waarom doen we dat? We leren leerlingen dat ze willen

weten wat ze al kunnen, wat ze nog moeten leren en hoe ze dat het beste kunnen

doen. Dit past helemaal bij de daltonpijler; reflecteren en evalueren. Hoe doen we

dat? In de groepen 7 en 8 kunnen kinderen de keuze maken om de instructie te

volgen, blijkt dat ze het doel niet halen dan gaan ze de volgende keer de instructie

wel volgen. De leerkracht is degene die dit uiteindelijk bepaalt. Dat is 'Vrijheid in

gebondenheid'. 

Daltonnieuws: samenwerken
Tijdens onze studiedagen hebben we ook een daltontraining gehad. Deze keer ging

het over samenwerken. Dat doen we al volop, maar ook nu weer wat eyeopeneners.

De trainster Glenda Noordijk was erg onder de indruk van onze doorgaande lijn in de

taakbrief. Een knap staaltje van samenwerken dus. 

Wat ziet u in school hoe onze leerlingen samenwerken? 

Maar er is ook samenwerking extern. Zo werken we graag samen met Solidoe. Zij

lenen af en toe onze speelzaal, we gebruiken samen het buitenmateriaal en de

leerlingen uit groep 8 gaan binnenkort weer voorlezen aan de peuters. 
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Kalender

29 november:

30 november

1 december:

6 december:

21 december:

23 december:

24 dec. t/m 8 jan.:   

  

Bijlagen: 

https://www.debinding.nl/kampen/

Nieuwsbrief van de Voedselbank Aalsmeer
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MR vergadering

Surprise kijkmiddag 16.00-17.00 uur

Sinterklaasfeest

Studiedag

Kerstdiner

12.00 uur uit

Kerstvakantie


