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Volgende nieuwsbrief

Connor geboren!

Afgelopen dinsdag 30 oktober is Connor geboren, zoon van zijn trotse ouders (juf) Mariëtte en Wilco
en broertje van de zo mogelijk nog trotsere broer Morris!
Ook vanaf deze plaats heel hartelijk gefeliciteerd met jullie kleine, grote wonder! We wensen jullie
samen als gezin alle geluk van de wereld toe!

Tuinwerkochtend
Morgen hoopt de TOG (Tuin Onderhouds Groep) weer met veel
ouders aan de slag te gaan in de schooltuin! U mag uw kind(eren)
meenemen om te helpen. En u weet het: wanneer u een handje
komt helpen kunt u komen en gaan wanneer u dat uitkomt. Tussen
9.00 en 12.00 uur bent u welkom.

Gymkleding gezocht
De gymlessen in de Wanmolen en de Mammoet zijn heel erg
fijn. Leerlingen willen ook graag allemaal meedoen. Gelukkig
heeft meestal bijna iedereen zijn gymspullen bij zich. Toch
gebeurt het wel eens dat een kind de gymspullen vergeet,
thuis of op school. Daarom willen we graag wat reservekleding
in beide gymzalen hebben liggen. Hebt u nog gymkleding over
in de maten voor de kinderen van groep 3-8 dan is het voor
ons heel fijn als u deze aan onze school wilt geven. U kunt ze inleveren bij meester Jos of bij juf Irene.

Voedselbank
Voor de vakantie hebben de leerlingen van groep 7 voedsel
ingezameld voor de Voedselbank. Afgelopen woensdag is dit
voedsel opgehaald door een vrijwilliger van de Voedselbank
Arnhem. De leerlingen hebben uitleg gekregen over wat er
met dit voedsel gebeurt. Het was een leerzaam bezoek en
groep 7 heeft een hele goede daad verricht!

Week van de mediawijsheid
Ook dit jaar besteden we aandacht aan de week van
mediawijsheid.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid van 16-23
november onderzoeken we waaraan je vandaag de dag
moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te noemen en stellen
we de kinderen en onszelf de vraag: “Heb jij het onder de
duim?”.
Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons
toegang tot een wereld vol van informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en
lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het
zoeken of delen van informatie, om het onderscheiden van nieuws en nepnieuws of om het regelen
van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in
de vingers te hebben. Een volgende stap naar een generatie die klaar is voor een mediawijze
toekomst is heel belangrijk.

Curriculum.nu, wat is dat?
Onze school is een zogenaamde ontwikkelschool Curriculum.nu. Een hele mond vol, maar wat
betekent het Curriculum nu eigenlijk en wat houdt een ontwikkelschool zijn in?
Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. We begrijpen allemaal dat
het onderwijs er 10 jaar geleden heel anders uitzag dan nu. Wat de kinderen vandaag leren moet
voldoen aan de eisen die nu en in de
toekomst worden gesteld aan de
mensen.
Het is dan ook mooi dat dit jaar
maar liefst 125 leerkrachten en 84
schoolleiders, waaronder juf Hanke
en meester Jos, zich mogen buigen
over o.a. de vraag wat leerlingen in
het basisonderwijs en op de

middelbare school moeten kennen en kunnen.
Er zijn negen ontwikkelteams, u vindt ze op de afbeelding. Wij als
ontwikkelschool geven feedback op de ideeën van het
ontwikkelteam voor het leergebied “bewegen en sport”. Meester
Jos en juf Hanke zijn binnen onze school hier verantwoordelijk
voor. Ook het HPC denkt mee, maar dan vanuit hun rol als
voortgezet onderwijs school.
In de ontwikkelingsteams komen belangrijke vragen aan de orde:






hoe voorkomen we een te overladen programma op
scholen?
hoe zorgen we voor samenhang? Tussen vakken en
leergebieden én tussen de basisschool en de middelbare school?
wat moeten álle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er voor eigen invulling?
hoe krijgen we een goede balans tussen de hoofddoelen van het onderwijs? We hebben het
dan over kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de
maatschappij.
hoe kunnen we zorgen voor een soepele overgang van de voorschoolse periode naar de
basisschoolperiode en vervolgens naar de middelbare schooltijd en vervolgonderwijs?

De ontwikkelteams werken samen met ontwikkelscholen door heel Nederland, met leerlingen,
vervolgonderwijs, vakverenigingen, wetenschappers, vakinhoudelijke experts, maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven etc.
Na elke ontwikkelsessie wordt feedback gevraagd tijdens de bijeenkomsten en via de website.
De feedback wordt gegeven door de ontwikkelscholen, waar wij dus deel van uitmaken. De feedback
wordt gebruikt om wat ontwikkeld wordt steeds verder aan te vullen en aan te scherpen. De teams
krijgen ondersteuning van experts van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO).
Wij doen hieraan mee omdat we het belangrijk vinden om bezig te zijn met de vraag hoe het
onderwijs van morgen er uit kan gaan zien. We zijn blij dat we op deze manier met onze inbreng iets
kunnen betekenen. Het is bijzonder dat leraren en scholen vandaag zelf de bouwstenen voor het
onderwijs van morgen kunnen aandragen. Straks ligt er een mooi leer- en onderwijsplan, een
curriculum, waaraan onze school heeft meegewerkt.
Alle teamleden, maar ook ouders, kunnen een steentje bijdragen in de vorm van het geven van
feedback. Het ontwikkelteam bespreekt na elke feedbackronde hoe de feedback meegenomen kan
worden in het plan. Op de site www.curriculum.nu vindt u alle informatie die u zich maar wenst. Als
u vragen over bovenstaande heeft, kunt u ook terecht bij juf Hanke en meester Jos.

Blokfluiten
Er zijn al best wat kinderen die graag mee gaan doen met de blokfluitlessen. Om
van start te kunnen gaan zijn er nog minimaal vier aanmeldingen nodig. Welke
kinderen uit groep 4-8 willen ook mee gaan doen? Aanmelden kan bij de
groepsleerkracht.

Oproep van onze kinderburgemeester
Kent u onze kinderburgermeester David al? Hij roept ouders en
kinderen op om naar de subsidie-informatieavond van het
zogenaamde speeltuinenproject te komen. Op een filmpje zien we
hem bij een voetbalveld in Zetten. Hij wil graag gras i.p.v. de tegels
die er nu liggen. Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=LbQMquTkBXw&feature=yout
u.be
In het voorjaar van 2019 begint de gemeente met het speelproject
in de kernen Zetten, Driel, Randwijk en Indoornik. Omdat er te
weinig geld is voor grote aanpassingen, kan het helpen om zelf in actie te komen. Inwoners kunnen
subsidie aanvragen bij stichtingen en fondsen waarvoor de gemeente niet in aanmerking komt.
Omdat zij natuurlijk niet precies weten hoe dat moet, organiseert de gemeente een informatiesubsidie-avond. Op deze avond wordt verteld hoe inwoners zelf subsidie aan kunnen vragen.
Wanneer:
woensdag 7 november om 20.00 uur
Waar:
Uniqz in de Wanmolen, Schweitzerpark 2 in Zetten
Als je hierbij aanwezig wilt zijn, stuur dan een email naar j.vangrootel@overbetuwe.nl
Meer info? Kijk op de website van de gemeente.

Berichtje van de bieb: hoe bestuur
ik een robot?
Heb je wel eens een robot zien dansen of sciencefiction
verhalen horen vertellen? Leer in deze workshop een
robot deze dingen doen door middel van programmeren.
workshop
Robots Robin en Bibi kunnen verhalen vertellen en nog
veel meer! Maar kunnen ze dit uit zichzelf? Hoe leert een
robot dat eigenlijk? Ontdek het in de bieb en programmeer zelf een van de robots!
Voor wie:
kinderen vanaf 8 jaar
Wanneer:
12 november 2018
Tijd:
van 15:30-16:45 uur
Waar:
Bibliotheek Zetten
Kosten:
gratis
Meld je vooraf aan via zetten@obgz.nl of bij de bieb.

Meespeelviering 4 november
Uitnodiging van de Vluchtheuvelgemeente voor de Meespeelviering op zondag 4 november om 10.00
uur in de Vluchtheuvelkerk, Bakkerstraat in Zetten.

De meespeelviering in de Vluchtheuvelkerk is bedoeld voor alle mensenkinderen, van jong tot oud.
Bijbelverhalen worden interactief verteld, waarbij op denken, voelen, doen en ervaren een appel
wordt gedaan.

Gedenken
Vandaag gaat het verhaal weer over de ark. Wie
weet kan nu de ark geopend worden en kan de schat
eruit gehaald worden… Welke beloften zitten erin?
We zullen lichtjes branden om stil te staan bij wat en
wie we ons herinneren, en misschien missen, en
waar we naar verlangen en op hopen.
We doen dat samen, in de kring, alsof we een ketting
zijn, en allemaal een schakel daarin die ertoe doet.
Groet van de meespeelvieringgroep

