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Sintviering

vrijdag 14 december

Volgende nieuwsbrief

Rommelpieten op de LvB
Afgelopen woensdagavond waren er rommel- en knutselpieten op school. En het was écht een
rommeltje in alle klassen! Gelukkig wisten de kinderen weer snel orde te scheppen en konden ze
genieten van een mandarijn en pepernoten. De knutselpieten hebben in de groepen 1 t/m 5
prachtige groepssurprises achtergelaten!

Sints verjaardag op 5 december
Woensdag 5 december vieren we op school de verjaardag van Sint.
Nog even de belangrijke punten op een rijtje:









De kinderen uit groep 7 en 8 halen om 5 voor half 9
allemaal een kind uit groep 1, 2 of 3 op uit de klas. Samen
met de leerkrachten en de kinderen uit de andere groepen
wachten ze Sint op in de Piersonstraat. Daar zal hij op
enerverende wijze arriveren.
precies om half 9 wordt Sint verwacht.
aanwezige ouders wachten Sint op het schoolplein op.
Sint blijft staan bij het hek en kan zo alle kinderen
begroeten die langs hem heen lopen de school in.
Meester Jos heet Sint pas welkom in de Meent als de
groepen 6 t/m 8 er zijn.
de ouderraad zorgt voor de pauzesmikkel, u hoeft uw kind
dus géén pauzesmikkel mee te geven.
Donderdagochtend beginnen we gewoon om half 9 op school.

We hopen op een feestelijke dag!

Kerst
Hoewel we op dit moment vol verwachting uitzien naar 5 december, is de
kerstcommissie al druk bezig met de voorbereiding voor de kerst.
De kerstviering vindt dit jaar plaats op maandagavond 17 december in de
aula van het HPC. Groep 6 zal een kerstmusical opvoeren. Ouders en
leerlingen zijn vanaf 18.15 uur welkom om van de musical te genieten.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Voor en na de musical collecteren kinderen voor een goed doel: 'Het
vergeten kind'. Deze organisatie organiseert activiteiten en evenementen voor kwetsbare kinderen in

Nederland en zet zich in voor een structurele verbetering van hun situatie. Zie voor meer informatie:
www.hetvergetenkind.nl
Noteert u de datum alvast in uw agenda? De exacte informatie volgt nadat de Sintactiviteiten achter
de rug zijn.

Wowi! biebbus op school!

Vorige week maandag bracht de WoWi! biebbus, een bus vol digitale nieuwigheden, een bezoek aan
de LvB. De groepen 5 t/m 8 maakten een ontdekkingsreis met behulp van de nieuwste technologie.
In de bus konden ze zelf aan de slag met de nieuwste innovatieve apparaten en gadgets. Zo kregen ze
een duidelijk beeld van wat technologische ontwikkelingen en de toepassingen ervan in de toekomst
kunnen brengen. Een inspirerende en leerzame dag!

De Overstap op het HPC
Scholing Kunskapsskolan
Op maandag 19 augustus 2019 starten leerlingen van de ‘Overstap’ die nu in groep 8 zitten op de
locatie HPC. Om deze groep goed te begeleiden door docenten is op het HPC een trainingstraject
gestart.
Deze groep van 15 docenten, waaronder juf Melissa ( groep 7) en meester Kevin ( groep 8) zijn
afgelopen maand gestart met trainingen om het leermiddel ‘Kunskapsskolan’ te gebruiken. In deze
trainingen leren de docenten om kinderen te leren denken in doelen. In het tweede deel van dit
schooljaar gaan de docenten getraind worden in het coachen. Daarin leren zij leerlingen te coachen
op hun leerproces. Leerlingen bepalen hun leerdoel en de coach begeleidt hen om het doel te
behalen.

Het leerproces begint met het uiteindelijke doel: ik wil mijn vmbo/mavo/havo/vwo-diploma halen.
De volgende stap is dat de leerling samen met docent/coach dat einddoel leert te vertalen naar
haalbare en realiseerbare weekdoelen. Een voorbeeld daarvan kan zijn: aan het eind van deze week
wil ik mij in het Frans kunnen voorstellen. Iedere week heeft elke leerling een coachgesprek van 15
minuten waarin zijn/haar leerproces wordt besproken.
Centraal staat dat de leerling leert te denken in doelen, dat zij vaardigheden ontwikkelen en dat de
doorlopende leerlijn wordt bewaakt.
Anita Martens - van de Grift, projectleider 10-14 onderwijs HPC

