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KALENDER SEPTEMBER 2019
Ma 23/9 • GMR op bs De Coppele
Do 3/10 • Nieuwsbrief 5 verschijnt
Schoolkampnieuws

‘Hoe vind je het dat je in een klas komt
waar je niemand kent?’ Meisje (5): ‘Dat zijn
allemaal vrienden die ik nog niet heb ontmoet.’

Nog een paar weken en dan gaat
groep 8 op schoolkamp.
De voorbereidingen zijn in volle
gang en het belooft een gezellige
week te worden.
De kinderen gaan op de fiets naar de kamplocatie. Ook
hebben we de fiets dagelijks nodig om bij verschillende
activiteiten te komen. Zou u er voor willen zorgen dat de
fiets van uw kind helemaal in orde is? Dit is fijn voor uw
kind én voor ons. Alvast bedankt. Oh ja... en wilt u duimen
voor goed weer?!

Website & Ouderportaal
Op school komt geregeld de vraag van ouders waar je kunt
inloggen in het ouderportaal. Dat doet u zo: op de site van school
onder de kop ‘ouders’ staat een link waarmee er rechtstreeks
ingelogd kan worden bij het ouderportaal van Parnassys.

Krentenbaard

Luizen

In enkele groepen zijn er kinderen die hier last van
hebben. Krentenbaard is te herkennen aan rode
vlekjes en blaasjes met pus (vaak op de huid rond
neus en mond). Het jeukt behoorlijk en kan pijnlijk
zijn. Krentenbaard wordt veroorzaakt door een
bacterie, deze bacterie is besmettelijk als hij vrij
komt uit de blaasjes met pus. Als je kind krentenbaard heeft helpt thuisblijven niet, zeg het dan wel
even tegen de juf of meester. Een kind is namelijk al
besmettelijk voordat er klachten ontstaan. Dek de
plekjes niet met een pleister af, de kans bestaat dat
de plekken dan groter worden. Krentenbaard gaat
niet makkelijk vanzelf over dus even langs gaan bij
de huisarts is raadzaam.

Na Iedere vakantie is er luizencontrole op school.
Wanneer er bij een kind luizen wordt geconstateerd
worden de ouders hierover ingelicht.
De ouder mag het kind dan op komen halen om de
behandeling meteen uit te voeren en anders na
schooltijd. Er gaat een mail uit naar de ouders van
die groep zodat alle ouders thuis extra kunnen
controleren. Na 2 weken is er een nacontrole om
te kijken of de groep luisvrij is.
Wanneer u luizen constateert bij uw kind/kinderen,
meld het dan s.v.p. bij de leerkracht. Hebt u nog
vragen dan kunt u contact opnemen met de school.
Nieuwe luizenmoeders/vaders zijn altijd welkom!
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ICT • Wat doen we op de Chromebooks op school?
door Tom & Fons uit groep 7 van meester Thijs
Tijdens de rekenlessen maken we oefeningen om dingen van de les te
oefenen. We hebben nu gerekend met positiewaarde, wisselen en splitsen.
Hiervoor werken we met Insula, daar staan de oefeningen die we moeten
maken. In de weektaak krijgen we opdrachten die we op de Chromebooks
moeten maken. We werken met ‘Junior Einstein’. Hier oefenen we met taal,
rekenen en andere vakken. Ook gebruiken we ‘Mijnklas’, hier kun je spelletjes
doen met rekenen en je kunt tafeltjes oefenen.
Alle kinderen kunnen zelf inloggen op een Chromebook met een eigen account.
We werken soms met Google Classroom. Dat is een soort digitale klas waarin
we aan opdrachten werken die de meester klaarzet of maakt. Je kunt hier ook
makkelijk samenwerken in dezelfde opdrachten. Zo typen we teksten in Google
Documenten en maken we presentaties.
Met ProConnect verbinden we de Chromebooks met het digibord, voor bijv.
een quiz waarbij je vragen beantwoordt van de les. Ook kun je hiermee
‘de Muizenrace’ doen. Dat is een soort wedstrijd met de klas om de tafeltjes
te oefenen. Wij vinden het leuk en fijn om met de Chromebooks te werken.

Nieuwe stagiares
De slakken(bak) van juffrouw Helga
Afgelopen weken, kreeg ik van enkele kinderen de vraag:
“Juf… Waar zijn de slakken?”. Het antwoord hierop:
“Bij mij thuis.” “Kunnen we ze dan niet meer mee naar huis
nemen?”. Tja…Hoe zullen we dát gaan organiseren…!?
Hier komt mijn bedenksel!
Op het leerplein van de onderbouw ben ik aan de slag gegaan
met het inrichten van een hoekje, waar ‘dingen uit de natuur’
centraal staan. De slakkenbak krijgt hier ook een plek.
Eigenlijk zijn het twee bakken: er zijn in de zomervakantie ook
weer veel slakjes geboren. Ik heb wel drie keer beschuit met
muisjes op!
• Als je het leuk vindt om te komen kijken… Altijd welkom!
• Als je het leuk vindt om natuurdingen aan de hoek toe
te voegen… Graag!
• Als je het leuk vindt om de slakkenbak mee te nemen naar
huis (van donderdag t/m zondag)... Welkom!
Er hangt een lijstje in de natuur-hoek zodat je je hiervoor kunt
‘aanmelden’. Je mag me natuurlijk ook altijd aanspreken…Leuk!
Dit aanbod geldt voor alle kinderen uit elke groep omdat ik merk
dat er ook interesse is uit de midden- en bovenbouwgroepen.

Misschien heeft u ze al zien rondlopen op De Vonder:
ACHT gemotiveerde stagiaires!? Ze zijn afkomstig van het
ROC (onderwijsassistent) en Fontys (Leerkracht primair/
basisonderwijs). Na een fijne en inspirerende dag, waarbij
‘ontmoeten’ het centrale thema was, hebben we de
gelegenheid gehad om elkaar wat beter leren kennen. Op
basis hiervan zijn de stagiaires ingedeeld:
• Laura Haan

groep 1/2

juffrouw Chantal

• Maaike Ottens

groep 1/2

juffrouw Amy

• Patrick Vennix

groep 3

juffrouw Gaby

• Jade Brouns

groep 5

juffrouw Jamy

• Willemijn van der Eerden groep 5

juffrouw Marit

• Hanneke van Drunen

groep 6

juffrouw Marina

• Jasmijn Mutsaers

groep 7

meester Thijs

• Britt Pijnenburg

groep 7

juffrouw Danique

Dus, als u een (nog) onbekende
juf of meester in de groep van
uw kind(eren) ziet, stel uzelf
gerust voor of maak
een praatje... in het kader
van ‘ontmoeten’!

