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FIJNE START
En daar kwamen ze! Maandag 31 augustus liepen er veel kinderen een nieuwe route naar de klas. Vrolijke gezichten, spannende gezichten, nieuwsgierige
blikken, wat gaat er allemaal gebeuren? En de ouders die zo goed vanaf de
rand van het plein hun kind(eren) gedag zwaaiden, fijn! Een nieuw schooljaar
begint.
De nieuwe kinderen van de groepen 1-2 kwamen samen met één van hun
ouders even iets eerder naar school. Iets eerder? Jawel, een eerste schooldag
en dan afgezet worden door mama of papa aan de rand van het plein, dat
ging toch even te ver. En door de start zo te organiseren werd het een Corona
-proof eerste schooldag.

INFORMATIEAVOND
Afgelopen dinsdagavond was de informatieavond anders dan anders. Veel
ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om toch kennis te maken met de leerkracht en met de klas van hun kind. Het bezoektijdstip werd
uitstekend gehanteerd. Omdenken door Corona geeft nieuwe mogelijkheden
dus.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 21 en dinsdag 22 september a.s. is de schoolfotograaf op school.
Dit jaar komt er een andere fotograaf, nl. Jamshid Mousavi. De foto's die wij
van hem gezien hebben, waren erg verrassend. Natuurlijk
hopen we dat dit nu, in coronatijd, ook gaat lukken, zoals
hij dit voor ogen heeft.
Er is dit jaar gekozen om een
portretfoto en een groepsfoto
te laten maken. De broertjes/
zusjes foto's kunnen nu helaas
niet doorgaan.
Er wordt een rooster gemaakt,
zodat u als ouder weet of uw kind op maandag of op dinsdag op de foto gaat.
De portret- en de groepsfoto worden op 1 dag gemaakt. Wanneer het rooster
definitief is, zal de leerkracht dit met u delen.
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MINIKALENDER
• 16—18 sept groep 7-8 op
kamp
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LEERLINGMEDIATOREN
Met het programma van De Vreedzame School streven we naar een klimaat
in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen
centraal staan. We leren kinderen ook hoe je constructief met conflicten kunt
omgaan. We stimuleren de kinderen om hun conflicten, zo veel als mogelijk,
zelf op te lossen. Wanneer dit niet lukt kunnen zij daar hulp bij krijgen, bijvoorbeeld van een mediator (een neutrale partij). Dat kan een leerkracht,
maar ook een leerling zijn.
Binnenkort starten we in de groepen 7 en 8 weer met het opleiden van een
aantal leerlingen tot leerlingmediator. Leerlingen kunnen solliciteren naar
deze taak. De hele groep heeft vervolgens een belangrijke stem in welke kinderen worden opgeleid. Wanneer je bent geselecteerd en toestemming hebt
van je ouders, volg je op drie donderdagmiddagen een training bij juf Ellen en
juf Maaike van der Lingen. Na afloop krijgen de kinderen een diploma en
wordt een rooster gemaakt op welke dagen de leerlingmediatoren 'dienst'
hebben.

LEERLINGENRAAD OP IXIEJE
IXIEJE krijgt een leerlingenraad. We willen dat onze leerlingen een stem hebben binnen de schoolorganisatie, dat ze weten dat ze meetellen.
De leerlingen uit de leerlingenraad leren wat er komt kijken bij een vergadering (o.a. overleggen, discussiëren, samenwerken), ze leren spelenderwijs
kennismaken met democratische beginselen en ze ondervinden wat realistisch en haalbaar is. En heel belangrijk; de leerlingeraad bevordert de kwaliteit van de schoolorganisatie.
Vanaf 21 september kunnen de leerlingen vanaf groep 5 zich verkiesbaar
stellen voor de leerlingenraad. U hoort er via de leerkracht veel meer over.
Wat de leerlingenraad allemaal doet, hoe de samenstelling is etc, kunt u lezen in de bijlage.
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TOETSEN
We hebben aan het einde van het vorige schooljaar weloverwogen besloten
om de CITO-toetsen niet in juni af te nemen maar aan het begin van het huidige schooljaar. CITO heeft haar normering aangepast.
Vanaf 21 september zullen in de groepen 4 tot en met 7 deze toetsen worden
afgenomen. In de groepen 8 worden deze deels afgenomen.
U leest hierover meer in de weekmail van de groep.

PARRO
Heeft u inlogproblemen met Parro, laat het ons weten. Een goede communicatie tussen u en ons is belangrijk.

PARRO
Met vriendelijke groet,
Namens het team

Rianne Tax
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