Nieuwsbrief
Brandsmaschool, 18 oktober 2018
Agenda
22 t/m 26 oktober - Herfstvakantie
29 oktober - Studiedag, de leerlingen zijn vrij

6 november - Openbare Ouderraadvergadering
19 november t/m 22 november - Tien-minutengesprekken

Volg het laatste nieuws via Social Schools
Meerkunners
De Brandsmaschool heeft de ambitie om alle kinderen zoveel mogelijk te laten leren op het eigen
niveau en tempo. Dit betekent voor sommigen dat zij een deel van de basisstof uit de
lesmethodes niet geheel hoeven te maken. In de tijd die vrijkomt, door dit zogenoemde
compacten, kunnen wij de kinderen verrijkend materiaal aanbieden. Nienke van Mourik en
Ellen Bossenbroek werken samen met Joyce Geurtsen van de verrijkingsklas in Bussum. Tijdens deze
projecten besteden we veel aandacht aan de onderzoekende houding. Ook wordt er rekening
gehouden met het versterken van vaardigheden van kinderen, zoals kritisch denken,
samenwerken, creatief denken en mediawijsheid. Gedurende de komende weken werken de
meerkunners uit de groepen 5 tot en met 8 aan diverse thema’s, bijvoorbeeld natuurverschijnselen.
Dag van 8
Onlangs kwamen we met de commissie bij elkaar om een nieuwe traditie
te bedenken voor groep 8. Daarbij vinden we het belangrijk om met de
kinderen het jaar goed af te sluiten. We willen voortaan de ‘Dag van 8’ gaan
organiseren. Dat gaat plaatsvinden op de dag dat de andere
groepen op schoolreisje gaan en zal tot in de avond duren. Hiermee
houden we een groot deel van de huidige traditie in stand. Gedurende het
schooljaar zullen we wederom overleggen over de invulling van de nieuwe
traditie met de ouders.
Schooltijden
Helaas constateren we dat er veel kinderen te laat op school komen. Wilt
u ervoor zorgen dat uw kind op de tijd in de klas is? Tevens willen we aan u
vragen om snel weer de school te verlaten. Dan kunnen we om 8.45 uur met
de les beginnen.
Koffieochtend klassenouders
Op woensdag 10 oktober organiseerden we een koffieochtend met de
klassenouders, activiteiten commissie en ouderraad. Het was goed om van
elkaar te horen wat er in de klas en in de diverse commissies georganiseerd
wordt.
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Flits
Vanaf dit schooljaar zijn we gestart met de methode ‘Flits’. Het leren lezen met de tekst staat
centraal. Er wordt actief geoefend met teksten en zinnen. Ook de inhoud en het vloeiend lezen van
de tekst komt aan de orde. Deze leerlijn is voorbereidend voor begrijpend lezen. Tijdens onze
studiedag op maandag 29 oktober besteden we aandacht aan een aantal thema’s. De teamleden van
de groepen 4 tot en met 8 volgen een presentatie over deze methode. De groepen 1/2 en 3 volgen
een presentatie betreffende de soepele overgang van groep 2 naar 3.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek was weer een groot succes. Tijdens de
Kinderboekenweek lazen de schrijvers Ewoud Eggink en Thijs van Ark uit
hun boek “Knetter en Spetter’ voor. De kinderen luisterden geboeid. Via
het strookje wat u destijds heeft ontvangen, is het mogelijk om dit boek te
bestellen.
Openbare ouderraadvergadering dinsdag 6 november 2018
Dinsdagavond 6 november 2018 organiseert de ouderraad de
jaarvergadering. Deze vergadering is voor alle ouders en verzorgers
toegankelijk. We starten om 20.00 uur met het afleggen van rekening en
verantwoording over de jaarcijfers van het schooljaar 2017/2018. Daarna
blikken we vooruit op de begroting van het schooljaar 2018/2019.
Schoolfruit in de klas
In november starten we in het kader van een Europese regeling met
schoolfruit in de klas. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen om in de klas
groente en fruit te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken
lang iedere week drie stuks groente en fruit voor alle leerlingen. U ontvangt
binnenkort hierover meer informatie.

Het team van de Brandsmaschool wenst u een fijne herfstvakantie!
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