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Iets meer dan 100 jaar geleden begon Helen Parkhurst als
leerkracht in een oud kerkgebouw waar ze verantwoordelijk was
voor 45 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Een
uitdaging. Met zichzelf als kind voor ogen is ze gaan
experimenteren en doorbrak ze het traditionele klassensysteem.
Ze organiseerde haar onderwijs zo dat kinderen werkten aan
taken, zelf keuzes maakten en samenwerkten met elkaar en met
de leerkracht. Daarbij hield ze voor ogen dat de kinderen
opgeleid werden voor de banen van de toekomst, banen die
toen nog niet bestonden.
Geïnspireerd door Helen Parkhurst en met het kind voor ogen
ontwikkelen wij volgens haar visie ons daltononderwijs.
Afgelopen maandag en dinsdag waren de kinderen vrij en
hebben wij met elkaar aan de taak gewerkt. Wij hebben taken
aan doelen gekoppeld en streven ernaar dat het kind altijd een
keuze heeft. Hoe maken we dit zichtbaar en inzichtelijk voor
kinderen? Dat is waar wij de komende periode als team aan
werken.

Met vriendelijke groet,

Kanjerouderlessen
In de laatste twee weken van november zullen er weer
Kanjerouderlessen plaatsvinden. U ontvangt hiervoor binnenkort
een uitnodiging via Mijnschoolinfo.

Beeldmateriaal
Van bijna alle groepen hebben de leerkrachten nu een goed
overzicht welke kinderen er wel en niet op de foto mogen. We
gaan hier zo voorzichtig mogelijk mee om en vragen u als
ouder hier ook aan mee te werken.
Het maken van foto’s en video’s in de school is alleen
toegestaan na toestemming van de leerkracht en/of
schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken
gelden:
- Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.
- Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
- Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke
websites of social media.
- Maak alleen overzichtsfoto’s waar individuele kinderen
niet of nauwelijks te herkennen zijn.
- Maak een close-up alleen van uw eigen kind.
Kinderboekenweek
Wij hebben met groep 4, 5, 6 een voorlees wedstrijd gehad
en deze kinderen deden mee. Tess uit de eenden, Janneke
uit de zwanen, Isabelle uit de arenden en Elize uit de vossen
en de winnares was Isabelle Schellens ze had een mooie
beker gewonnen. We hebben ook een teken wedstrijd
gehad met groep 6 en daar waren de winnaars Ruben en
Bernadette en hun wonnen de gouden penseel. Waarom ze
gewonnen hadden was omdat ze veel kleur hadden en
omdat het met het thema vriendschap te maken had
(geschreven door Noa en Amber uit de arenden)
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De voorleeswedstrijd van groep 7&8
De leesters waren van groep7 de leeuwen Sam en voor groep
7 beren Gevainey. Van groep 8 uilen Senna en van apen
Yanel. De jury vond het lastig maar Sam van der Marel van
de leeuwen heeft gewonnen
En de gouden penseel is gewonnen door Myrthe frankrot,
want haar tekening was heel fantasierijk en de meesters en
juffen keken eerst zelfs op internet of het niet op Google
stond en dat was het niet.
(geschreven door Iwan en Thijs uit de beren)
Thema samen bouwen
Het eerste thema is in volle gang, zowel binnen als buiten
onze school. In de groepen wordt er druk gepraat en
nagedacht over Samen Bouwen. Ook worden er allerlei
activiteiten in en rondom de school georganiseerd om de
kinderen te prikkelen en nieuwsgierig te maken. Binnenkort
mogen we een bezoekje brengen aan de Gamma Hemrik en
de Labs zijn begonnen.

De palen gaan de grond in waar de nieuwe
school komt te staan. (Floor, Mierennest)

We hebben met de school een nieuw Project over bouwen. We zijn
met de klas naar het bouwterrein geweest naast de gymzaal we
hebben veel geleerd. We mochten dingen die met bouw te maken
hadden opschrijven op ons kladblok zoals buizen en een fundering.
We zagen 2 weken geleden heipalen liggen die 2 weken later al in
de grond zaten.
(geschreven door Thijs en Iwan uit de beren)
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We hebben met het thema bouwen activiteiten gedaan in de
groep en we zijn naar de bouw van de nieuwe school geweest. We
hebben een les gehad over vogel nesten en toen moesten we zelf
een proberen te maken van takken en riet en gras en we moesten
ook een huis van vroeger proberen te tekenen en we hebben met
suiker rietjes en kapla en lego huizen gebouwd.
(geschreven door Noa en Amber uit de arenden)

Goed doel: Schoenmaatjes
Dit schooljaar doen we mee aan Schoenmaatjes. Samen met
uw kind(eren) kunt u een schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee
iets concreets voor vriendjes in arme landen en leren dat
geven om een ander belangrijk is.
Maandag 12 november krijgen de kinderen meer informatie
en een schoenendoos mee naar huis. Nu al meer weten? Zie
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/.
Oproep inschrijven jongere broertjes en zusjes
U kunt voor jongere broertjes en zusjes die dit of volgend
schooljaar 4 jaar worden een inschrijfformulier ophalen. Wij
zijn dan tijdig op de hoogte van de kinderen die op school
komen.
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