Agenda februari:
05-02: Inloopochtend
07-02: gr. 1 t/m 4 middag vrij
13-02: gr.3 t/m 7 rapport mee
17-02: gr.1 t/m 7 oudergesprek
19-02: nieuwsbrief maart
19-02: gr.1 t/m 7 oudergesprek
21-02: gr.1 t/m 8 middag vrij
22-02 t/m 01-03:Voorjaarsvakantie
Bijlagen:
 Pleegzorginformatie- avond
 Flyer van peuter naar kleuterbijeenkomsten

Nieuwsbrief februari 2020
Bezoek van Abbemuseum, groepen 5
Op dinsdag 4 februari gaan de
groepen 5 met de bus naar het van
Abbemuseum. We krijgen een
rondleiding met opdrachten. We
vertrekken rond 10u en zullen rond
12.30u terug op school zijn. De
klassenouders gaan gezellig met ons
mee. We hebben er zin in!
Groetjes, de juffen van groep 5
OR-vergadering
Op 20 januari was er een openbare OR-vergadering. Wat leuk om te
zien dat er zoveel enthousiaste ouders gekomen waren.
Wij hebben dan ook veel tips voor en ideeën over onze activiteiten van
iedereen gekregen.
Wij gaan hiermee aan de slag en gaan kijken wat we hiermee kunnen.
Dank je wel namens de Ouderraad!
Executieve functies
In dit nieuwsbericht gaan we in op de eerste drie executieve functies,
zoals in de vorige nieuwsbrief omschreven!
1. Inhibitie kan gezien worden als het anker, waarbij het anker
symbool staat voor de rem op het gedrag. Deze rem zorgt ervoor
dat je kunt nadenken, voordat je actie onderneemt en helpt je
ook om niet te reageren op afleidende prikkels. Leerlingen met
een goede inhibitie weten hun anker op natuurlijke wijze uit te
gooien, waardoor ze hun impulsen beter kunnen beheersen. Ook
kunnen ze hun aandacht hierdoor bewuster richten en
volhouden. Leerlingen met inhibitieproblemen moeten leren
wanneer en hoe ze hun anker kunnen gebruiken. Inhibitie begint
zich te ontwikkelen tussen het 4e en 7e levensjaar.
2. Het werkgeheugen zien we als landkaart. Deze landkaart helpt
je informatie (zoals je uitgestippelde route en bijzonderheden
voor deze reis) in je geheugen vast te houden en waar nodig te
bewerken. Ook bevat de landkaart aantekeningen van vorige
reizen, zodat je er op je huidige reis rekening mee kunt houden.
Leerlingen met een sterk werkgeheugen weten informatie goed
in hun geheugen vast te houden en te bewerken tijdens het
uitvoeren van taken. Ze maken gebruik van eerdere ervaringen
en al aanwezige kennis. Leerlingen die werkgeheugenproblemen
hebben, hebben baat bij regelmatige herhaling en visuele

ondersteuning van de informatie. Zo kunnen ze af en toe even
terugkijken op hun landkaart, hun aantekeningen erop naslaan
en nieuwe aantekeningen maken. Het werkgeheugen ontwikkelt
zich tussen het 4e en 15e levensjaar.
3. Metacognitie helpt je te reflecteren op je eigen handelen en de
(sociale) situatie waarin je je bevindt. Hierbij zijn zelfmonitoring
en zelfevaluatie van belang. Je zet als het ware
de kapiteinspet op. Je doet een stapje terug en evalueert het
proces om er lering voor de toekomst uit te trekken. Je doet dit
na, maar ook tijdens de vaart. Kinderen met een goede
metacognitie controleren hun handelen, zodat ze zien of ze goed
bezig zijn of hun handelen moeten aanpassen. Ze leren van hun
successen en hun fouten. Kinderen met een zwakke
metacognitie kijken onvoldoende terug naar hun eigen handelen,
waardoor ze successen en fouten niet als zodanig ervaren, en er
ook niet van kunnen leren. Metacognitie begint zich te
ontwikkelen tussen het 7e en 8e levensjaar.
Zet alvast in uw agenda: op dinsdagavond 7 april is er een
infoavond voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
Tablet /chromebook gebruik (herhaling bericht)
In de groepen 4 t/m 8 worden er tablets en chromebooks gebruikt.
Uiteraard zorgt de school voor goed werkende tablets en chromebooks
met een beschermhoes erom heen.
De leerkrachten leren aan de kinderen hoe ze met het dure materiaal
moeten omgaan en ermee kunnen werken.
Helaas zijn er ook weleens ongelukjes met een tablet, soms zijn er
breuken in het glas, zijn er knopjes vanaf gegaan en kwijt geraakt of zijn
de hoesjes bekrast of kapot.
We vragen u om ook met uw kind in gesprek te gaan over het zuinig zijn
met materialen die ze van school in bruikleen krijgen.
Afgelopen schooljaar hadden we helaas 8 tablets met een scheur in het
glas. E Wanneer er schade ontstaat aan een tablet/chromebook dat uw
kind gebruikt, krijgt de school hiervoor een factuur van €150,- per tablet.
Wanneer er dit schooljaar iets met een tablet aan de hand is waar
kosten voor berekend gaan worden door Snappet, zullen wij altijd even
contact met u opnemen om dit samen op te lossen via uw eigen WA verzekering.
Einde project 'Reflection Day'
Op 21 januari was alweer de laatste dag van het project Reflection Day.
We hebben heel veel leerlingen kunnen flitsen de afgelopen weken,
fantastisch! Fijn dat er zoveel kinderen zijn geweest die hun hesje aan

hebben gedaan. Natuurlijk is het nog steeds veilig om het hesje aan te
doen, alleen telt het niet meer mee voor het project.
Zodra wij weten of (en aan wie) er prijzen te verdelen zijn op onze
school, laten we dat weten. Bedankt voor het deelnemen aan het project
en voor jullie enthousiasme!
Juf Maya en juf Karin
Rapportgesprekken
Maandag 17 februari en woensdag 19 februari zijn de rapportgesprekken.
Vanaf maandag 3 februari om 15.00 uur wordt ouderportaal open gezet
zodat u kunt inschrijven voor een van deze dagen.
Vanaf groep 5 mogen de kinderen bij het rapportgesprek aanwezig zijn.
Team de Boog
Van peuter naar kleuterbijeenkomst
Dit jaar zijn er een aantal bijeenkomsten voor ouders van kinderen die 3
jaar zijn. In de bijlage vindt u een flyer waar meer informatie hierover
gegeven wordt.
Pleegzorginformatieavond
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang
in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn
er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin.
Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Zo ook in uw regio.
Daarom organiseert Combinatie Jeugdzorg op dinsdag 11 februari 2019
een pleegzorginformatieavond in Eindhoven. Voor meer informatie, zie
bijlage.

