Druivenpers 20 2018-2019
Agenda
09 juli kennismaking met de nieuwe groep (10.30-11.30 uur)
12 juli laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij
Studiedagen 2019-2020
Het komend schooljaar heeft de school op de volgende data een studiedag gepland:
04-09-2019
20-11-2019
24-02-2020
02-06-2020
De leerlingen zijn op deze dagen vrij van school.
Nieuwe leerkracht stelt zich voor
Mijn naam is Marlies Krielen. Vorig jaar zomer heb ik de Pabo in Nijmegen afgerond. Na mijn
opleiding ben ik verhuisd naar Zwolle en begonnen als invaller in het onderwijs. Dit heb ik
met veel plezier gedaan, geen dag is hetzelfde in het onderwijs. Na de zomer zal ik starten
als leerkracht in groep 5 en na de herfstvakantie sta ik ook één dag in groep 8. Een nieuwe
uitdaging waar ik erg veel zin in heb. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te reizen en lees
ik ook graag een boek.
Komend schooljaar nieuwe methode
Komend schooljaar gaan we werken met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie,
namelijk Blink wereld geïntegreerd. Dat is een hele mondvol. Kinderen werken in thema’s
aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.
We hebben in de afgelopen maanden onderzocht welke methode het best bij onze school
past, maar vooral ook welke methode toekomstgericht onderwijs biedt. Blink wereld is niet
alleen gericht op het leren van kennis, maar ook op (kritisch) leren denken door de
leerlingen, vragen stellen en onderzoeken.
Schoolkalender 2019-2020
Deze week is er door de kinderen in groep 1 t/m 7 samen met kunstenares Saskia
Pekelharing gewerkt aan onze nieuwe schoolkalender voor 2019-2020. Het thema van de
kalender is ‘Op reis’ en het belooft weer een prachtige kalender te worden.
Hek tussen schoolpleinen
Op maandag 8 juli komt (eindelijk) de hovenier, Peter de Boer van Goed Geplant, om het hek
en de losse palen, die sinds de aanleg van de buitenlesplek op het plein staan/liggen, in de
grond te zetten.
Het hek wordt geplaatst bij de pannakooi, tussen de pleinen van de Zuidster en De Wingerd.
Dit is nog geen definitieve oplossing, maar biedt voorlopig een barrière.
Bij de verdere aanleg van het plein in 2020 komt een betere oplossing.
Rapport en oudergesprekken
In de afgelopen maanden hebben we een pilot gedaan met het openstellen van de
resultaten in ParnasSys voor ouders. Deze pilot is over het algemeen als geslaagd ervaren

door ouders. Op basis daarvan hebben we besloten komend schooljaar de resultaten (van
methodetoetsen en cito-toetsen) te blijven openstellen.
Dit is een stap in het proces van meer en gelijkwaardige ouderbetrokkenheid. Door ouders
op deze manier mee te nemen in de resultaten van hun kind(eren) kunnen we in de
oudergesprekken echt met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van het kind.
In het nieuwe jaar houden we in de 2e en 2e week startgesprekken van ouders en leerling
met de nieuwe leerkracht. Dit gesprek is een kennismaking tussen ouders en leerkracht:
ouders kennen hun kind het best en kunnen vanuit hun positie aangeven wat het kind nodig
heeft, terwijl leerkrachten weten wat er dat schooljaar geleerd gaat worden en hoe de
ontwikkeling van kinderen verloopt.
In de 4e week van het schooljaar (op 19-9-’19, van 16.30-18.00 uur) houden we in alle
groepen een informatiemarkt. Hierbij vertellen de kinderen aan hun ouders wat zij gaan
leren, hoe ze dat doen, met welke materialen en methodes, etc. De leerkrachten, intern
begeleider en directeur zijn er die middag natuurlijk ook om vragen te beantwoorden.
Zomerlezen
Voor kinderen die lezen moeilijk vinden, is het juist belangrijk dat ze in de zomervakantie
blijven lezen.
Dit jaar start de Stadkamer voor het eerst met ZOMERLEZEN. Aanmelden gaat als volgt:
- Kinderen vullen een formulier in, waarop ze aankruisen waarover ze graag lezen.
- Het formulier leveren ze bij Stadkamer in.
- De mensen van de Stadkamer zoeken aan de hand daarvan vijf boeken uit en zetten
die voor ze klaar in een leuk tasje.
Ze krijgen een berichtje via de mail als de tas voor ze klaarstaat.
De boeken mogen ze de hele zomer lenen en inleveren mag dus na de zomervakantie.
Wij vinden het een geweldig aanbod van de Stadkamer:
• Wat is er fijner dan lekker in een boek weg te duiken tijdens je vakantie
• Hoe prettig is het dat je vijf boeken kunt lenen die gaan over een door jou gekozen
onderwerp!
De kinderen krijgen deze week het formulier van Stadkamer mee naar huis en deze kunt u
samen met uw kind invullen en inleveren bij de Stadkamer.
Overige informatie
Gezinsviering
Op zondag 7 juli is er weer een gezinsviering in de St. Jozefkerk. Aanvang: 11.00 uur.
Het thema is: : ‘ontmoetingen onderweg’. Ontmoetingen op reis (dichtbij of ver) en
ontmoetingen in je leven. Sommige ontmoetingen vergeet je niet meer, die zijn bijzonder.
Een woord, een stem, een glimlach, een aanmoediging, een compliment…. Zo eenvoudig
maar vaak heel bijzonder.
Uitnodiging voor de Parenting Children Course
Wil jij samen met andere ouders nadenken en praten over opvoeding? Volg dan de
Parenting Children Course! In vijf inspirerende bijeenkomsten wissel je ervaringen uit en
denk je na over opvoeding. Praktische voorbeelden en tools helpen je lastige uitdagingen
van het ouderschap aan te gaan.
De Parenting Children Course is voor ouders met kinderen van 0 t/m 10 jaar oud.

De curusus wordt gegeven op donderdag 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober
en 14 november van 19.30 – 22.00 uur (met inloop vanaf 19.15 uur), bij
De Siggels, IJsselcentraleweg 9 in Zwolle Zuid
Kosten: €25,- per deelnemer of €40 euro per deelnemend stel. Bij deze prijs is 1 werkboekje
inbegrepen. Het bestellen van een extra boekje kost 5,95 euro.
Geef je op door een mailtje te sturen naar Fennie Verweij via
parenting.zichtbaarinzuid@gmail.com Bij dit e-mailadres kun je ook terecht met vragen over
de cursus. Of kijk voor meer informatie op parentingcourse.nl.

