- Welkom nieuwe medewerkers
- Afscheid Steven

Schoolnieuws

- Start van het schooljaar
- Weer wennen aan het ritme / op tijd komen
- Ontwikkeltraject Spelling

Datum Activiteit
31-08
03-09
04-09
05-09
06-09
07-09

Schooltuin lunch
Bouwavond bovenbouw (BB)
Ontruimingsoefening
Bouwavond onder -middenbouw (OMB)
Bouwavond middenbouw (MB)
Bouwavond onderbouw (OB)
Uit en thuis eten

Slot & Park
Park
Park
Slot

SCHOOLNIEUWS
Vorige week zijn we nog druk in de
weer geweest met het vinden van
fijne medewerkers voor de onder-,
midden-, en bovenbouw. We zijn
dan ook heel blij te kunnen melden
dat onze zoektocht heeft geleid tot
de benoeming van drie nieuwe medewerkers voor onze school. We
heten Sara, Judith en Lara dan ook van harte welkom op Antonius Abt.
Hierna leest u op welke dagen en in welke stamgroepen zij werkzaam
zijn.
Sara:
dinsdag en woensdag Vlindertuin;
Judith:
donderdag en vrijdag in Uitkijktoren;
Lara:
donderdag en vrijdag in Prinsenzaal.
Ook heten we Joyce, Katinka en Leo van harte
welkom in Rozenhof, Drakentoren en
Diamantzaal. Marieke en Koos als IBer op
locatie Park en Slot en Nicole als locatieleider
van “Het Slot.” We wensen alle nieuwe
medewerkers heel veel werkplezier op onze
mooie school. We gaan er samen een prachtig schooljaar van maken!
Op dit moment zijn we nog in gesprek met enkele veelbelovende
kandidaten voor de vacature van vakleerkracht lichamelijke oefening.

FLITS!

Agenda
Personeel

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

1

Afscheid Steven
Aanstaande woensdag neemt Steven afscheid van de ouders en kinderen uit
zijn stamgroep. Aanstaande vrijdag neemt Steven afscheid van zijn collega’s.
We wensen Steven heel veel succes op het voortgezet onderwijs.

Start schooljaar
Maandagmorgen 20 augustus 08.00 uur. De kinderen (en medewerkers)
van Antonius Abt hebben net ontbeten en zijn bijna klaar om te beginnen
aan een nieuw schooljaar. Sommigen staan te popelen om weer te
beginnen, sommigen vinden het toch wel spannend en weer anderen
voelen het in hun buik. Buiten staan de leerkrachten al klaar om de
kinderen en hun ouders warm welkom te heten. Op het Park liggen de
veren klaar waarop de kinderen een wens mogen schrijven. Van de veren
worden in de loop van de week prachtige vleugels gemaakt, die een ieder
past. Op het Slot klinkt muziek en gaan de kinderen en hun ouders Limbodansend naar binnen. Wat een mooie start van dit schooljaar.

Weer wennen aan het ritme
Voor iedereen is het de afgelopen week weer wennen geweest aan het ritme
van naar school gaan. Dat snappen wij heel goed. We zagen regelmatig
kinderen en ouders al rennend binnenkomen rond 08.40 uur. Deze week zal
dat vast al veel beter gaan. Kinderen (en hun ouders) mogen vanaf 08.20 uur
naar hun stamgroepen gaan en om 08.30 uur willen we echt gaan beginnen.
Laten we er samen voor zorgen dat dit vanaf deze week ook zal lukken.

Ontwikkeltraject Spelling
Omdat we het ontwikkelen van persoonlijkheid, kennis én
vaardigheden belangrijk vinden bekijken we elk jaar op
welk gebied dit schooljaar de focus zal komen te liggen.
Om onze focus te bepalen kijken we naar het welbevinden,
de sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
Daarnaast kijken we naar de methodes die we gebruiken en
de feedback die we vanuit het team en onze omgeving
krijgen. Op basis hiervan hebben we dit jaar ervoor
gekozen om onze focus te leggen op het vakgebied
spelling. Met het team zijn we bezig om de
spellingcategorieën te verdelen over het schooljaar en zijn
we met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat er een
doorgaande lijn is in de manier waarop we de verschillende spellingcategorieën aanbieden aan
kinderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de leertijd die besteed wordt aan “spellen”.
Concreet betekent het dat u de woorden van de week in elke stamgroep aan de wand ziet
hangen. Op maandag en woensdag worden de woorden aangeboden, op dinsdagen donderdag
met coöperatieve werkvormen geoefend en op vrijdag volgt een dictee. Aan het einde van een
periode maakt het team met elkaar een analyse en spreekt vervolgstappen af. Het ligt in de
bedoeling om op termijn de aangeboden woorden volledig afgestemd te hebben met het Taal –
Wereldoriëntatie (WO) thema. Kijkt u gerust eens in de klassen naar de aangeboden woorden
en stel hierover gerust een vraag aan de stamgroepleider van uw kind.

