NIEUWSBRIEF maart 2018
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda
Vrijdag 30 maart
Goede vrijdag : leerlingen vrij
Dinsdag 3 april
Oud papier
Donderdag 5 april
Verkeersexamen theorie groep 8
Vrijdag 6 april
Koffieochtend 8.30 – 9.15 uur thema: Kanjertraining
Woensdag 11 april
Schoonmaakavond
Dinsdag 17 en woensdag 18 april IEP eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april
Koningsspelen (meer info volgt)
Week van 23 april
Oudergesprekken op uitnodiging
Vrijdag 27 april
Koningsdag: Leerlingen vrij
Maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 1 week mei vakantie
Dinsdag 8 mei
Oud papier
Donderdag 10 mei en 11 mei
Leerlingen vrij
Zondag 13 mei
Moederdag
Vrijdag 18 mei
Leerlingenraad (4)
Maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag : leerlingen vrij
Week van 4 juni -8 juni
Cito week 1
Dinsdag 5 juni
Oud papier
Week van 11 juni- 15 juni
Cito week 2
18 / 19/ 20 juni
Groep 7/8 op kamp Terherne
Woensdag 27 juni
Groep 1 /2 Kleuterfeest
Groep 3 t/m 6 schoolreisje

Koffieochtend : Kanjertraining
Vrijdag 6 april a.s. is alweer de derde koffieochtend van dit jaar. Vorige week woensdag hebben alle
leerkrachten weer een studiemiddag Kanjertraining gevolgd en het leek ons een mooi vervolg om
jullie als ouders een kijkje te geven in deze lessen.
Vrijdag 6 april staat er om 8.30uur een bakje koffie/thee klaar waarna er de mogelijkheid is om van
8.45-9.15uur een Kanjerles/activiteit te volgen in de groep van uw kind. U bent als ouder van harte
welkom. Het is tevens een mooie manier om andere ouders te ontmoeten en meer te horen en mee
te denken over onderwijs gerelateerde onderwerpen.
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Wanneer:

Onderwerp:

Vrijdag 6 april 2018

Kanjertraining

Vrijdag 8 juni 2018

Dalton….een jaar verder!

Inschrijven kleuters
Even een reminder voor de ouders die nog jongere kinderen thuis hebben (broertjes en zusjes): vanaf
3 jaar kunnen de kinderen in ieder geval ingeschreven worden. Uiterlijk 6 april willen we deze
aanmeldingen binnen hebben.
We willen graag weten hoeveel kinderen we mogen ontvangen dit jaar en komend schooljaar zodat
we daar met de groepsgrote en de formatie rekening mee kunnen houden.
Het inschrijfformulier is via de website te krijgen https://www.obsdekogge.nl/Praktisch/139-Pnieuwe-ouders of verkrijgbaar bij Conny. Alvast bedankt!

Werkzaamheden
Zoals u zelf volop kunt zien en merken is het een en al
bedrijfigheid rondom de school! De bouw van de fontein gaat
in een rap tempo en ook de vergroening van de omgeving van
de school is een actiepunt. Bij het hek rondom de school
wordt begin april begonnen met het plaatsen van een
beukhaag en wordt ook een groenstrook aangelegd. Dat we
hier mogelijk enige ‘hinder’ van ondervinden nemen we op de
koop toe .
Ook bij onze buren van Poiesz wordt hard gewerkt. Dat geluid (hijen en slopen) kan nog wat
geluidsoverlast geven voor de school. We worden als school goed op de hoogte gehouden van de
werkzaamheden en zullen proberen het zo af te stemmen dat we niet Cito- toetsen op ‘herriedagen’.

Verkeersweek 2018
Verkeersweek OBS De Kogge IJlst 19 t/m 23 maart 2018.
De verkeerscommissie heeft weer een hoop werk verzet om er een geweldig leerzame week van te
maken! Een week vol met verkeersactiviteiten voor alle groepen.
Op maandag begonnen we met 2 klaar-overs op het kruispunt nabij de school. De klaar-overs hielpen
de ouders met kinderen bij het oversteken van dit drukke en soms onoverzichtelijke kruispunt.
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Hierna was de officiële opening van de verkeersweek op het schoolplein.
Op dinsdag kwamen er een aantal gastdocenten van VVN langs voor de groepen 1 t/m 6 :




Groep 1,2,3 had op het schoolplein een parcours met stoplichten, zebrapad, oversteekplaats
enz. Zij leerden hoe ze moesten lopen op de stoep ( niet rennen), en hoe ze moesten
oversteken.
Groep 4,5,6, kregen les over de dode hoek en kruispunten. Voor de dode hoek was er een
trekker voor school geparkeerd.
Voor groep 7,8 hadden we de fietsersbond uitgenodigd. Ook hier kwamen 2 gastdocenten.
Zij namen groep 7,8 mee op stap op de fiets. Voor groep 8 was er de voorbereiding voor het
praktisch verkeersexamen. Voor beide groepen was er ook een parcours uitgezet op het
voetbalpleintje; met allemaal moeilijke bochten, snel remmen enz. Al met al een hele
leerzame dag.

De woensdag stond in het teken van de lasergunactie. Automobilisten werden ook staande
gehouden om even een gesprekje te voeren met een van de kinderen. Er werd meerdere keren te
snel gereden. Deze mensen werden staande gehouden en kregen een waarschuwing. Na het laseren
gingen de politieagenten bij alle klassen langs. De kinderen konden aan hen allerlei vragen stellen.
Ook mochten ze het kogelvrije vest dragen, de wapenstok vasthouden en echte kogels bewonderen.
Donderdag werden er in alle klassen filmpjes opgenomen van oneliners voor het maken van een vlog.
Daar krijgen jullie later meer over te horen.
Op vrijdagochtend was de afsluiting alweer met een heus fietsbelconcert op het schoolplein.
GEWELDIG!!!! Hierna mochten de kinderen nog grabbelen uit de grabbeldoos voor een leuke
herinnering aan deze week.

Iedereen bedankt voor de medewerking!!
Verkeerscommissie OBS De Kogge IJlst
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Daltonontwikkelingen : Leerplein
Wat is het mooi geworden hé! Van jullie als
ouders, de leerkrachten én de leerlingen krijgen
we volop complimenten. Wat een rust en ruimte
om zo op het leerplein te kunnen werken. Zo zie
je wat voor invloed je werkomgeving kan hebben
op verschillende vlakken.
Ook van collega’s van andere scholen en externe
begeleiders krijgen we ‘jaloerse’ blikken…dit wil
iedereen wel!
Binnenkort worden er ook nog mooie grote
lampen opgehangen. De ruimte is ook nog steeds
bruikbaar voor maandsluitingen en andere
‘evenementen’ aangezien het meubilair
verrijdbaar is. Ook onze nieuwe bibliotheek is
prachtig geworden: lezen is weer een feest!
In de groepen zijn er steeds meer zichtbare Daltonelementen te zien. Groep 7/8 is momenteel de
pilotgroep om het planbord te testen. We willen dit eerst samen met de kinderen proberen zodat we
eventuele wijzigingen kunnen invoeren voordat het planbord in deze vorm de andere groepen in
gaat. De doelenborden (wat is ons doel voor de komende periode op verschillende vlakken) zijn ook
in iedere groep zichtbaar. Binnen het team wordt er tijdens de koffie/thee-momenten ook volop
besproken wat wel en niet werkt, wat nog lastig is en worden de successen gedeeld!
Een belangrijk Daltonaspect is dan ook het leren ‘trots zijn op!’ Dat mogen we zeker zijn op alle inzet
en tijd die iedereen hier insteekt!

Week van de Lentekriebels!
In dezelfde week als de Verkeersweek vlogen ook de Lentekriebels door onze school! In alle groepen
is er aandacht geschonken aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit (en diversiteit)met
onderwerpen passend bij de leeftijd. Het is mooi dat kinderen er makkelijker en vrijer over kunnen
praten. Er werd hierbij gebruik gemaakt digitale lessen van de Rutgerstichting.
Dat het maar een mooie lente mag worden!
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De grote Rekendag

Afgelopen woensdag, 28 maart, was de Grote Rekendag! Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en die helemaal in het teken staat van rekenen. En niet alleen in de klas, maar ook daar
buiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je boek!
Het thema van deze editie was: ‘De school als pakhuis!’ Tijdens verschillende doe-opdrachten zijn de
kinderen bezig geweest met tellen, rubriceren, inventariseren, ordenen, stapelen, sorteren, coderen
en zelf dozen in elkaar vouwen (dit bleek nog best lastig ).

NIEUWSBRIEF maart 2018
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

