MAANDBRIEF OKTOBER 2020
Flitsende start van het schooljaar
We zijn nog maar een paar weken onderweg en
wat is er al veel gebeurd: de feestweek was een
groot succes. Via Social Schools heeft u de
activiteiten in de groepen kunnen volgen en
misschien heeft u ook de berichten in de
Voorschotense kranten gezien. Wij willen alle
collega’s, oud-collega’s, de Ouderraad en alle
extra hulpouders heel hartelijk bedanken voor
hun inzet. Het was een onvergetelijke week!!
Ook hebben we in september de Cito’s afgenomen. Dat is fijn want nu
hebben we een goed beeld van waar onze leerlingen staan op het gebied van
rekenen, lezen en spelling. Van hieruit gaan we verder bouwen. De resultaten
bespreken we met u tijdens de verwachtingsgesprekken.
In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de
Kinderboekenweek die net van start is gegaan en het Tafeldiploma.
Veel leesplezier!
Kinderboekenweek ‘EN TOEN…?’
Ook dit jaar besteden we weer veel
aandacht aan de Kinderboekenweek.
Een aantal leerkrachten heeft bij de verhalen uit het boek ‘Lang geleden’ van
Arend van Dam leuke filmpjes gemaakt met een persoon uit dat tijdvak als
voorlezer.
Op maandagmiddag 5 oktober hielden we weer onze traditionele ‘Oud leest
jong voor’. De kinderen uit groep 5 t/m 8 lazen voor aan de kleuters en
groep 3 en 4. Ze mochten een plekje zoeken door de hele school. Het was
weer een groot succes.
Op vrijdag lezen de leerkrachten van de groepen 1/2, 3 en 4 bij elkaar in de
klas voor. De kinderen van groep 5 t/m 8 lezen tijdens de Kinderboekenweek
héééééel veel bladzijden. Elke gelezen bladzijde staat voor één jaar. We
kijken vrijdag welke groep het verst terug in de tijd is gekomen.
Denkt u nog aan het inleveren van de voucher bij de ReadShop in het
winkelcentrum Noord-Hofland? 10% van de prijs van het door u gekochte
boek gaat naar de Vink en van dit geld kopen wij weer nieuwe
leesboeken voor de kinderen. Reuze bedankt!!
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Tafeldiploma
Zoals u weet kunnen de kinderen drie keer per jaar sterren
verdienen voor hun Tafeldiploma. De eerstvolgende
mogelijkheid is op donderdag 12 november. Genoeg tijd
dus om lekker te oefenen. Op de website van de Vink wordt
uitgelegd welke sommen bij welke ster horen. Zie de link
https://www.basisschooldevink.nl/beleid/rekenbeleid/.
Oefenen kan op veel leuke websites en apps. Op YouTube
zijn verschillende tafelliedjes te vinden en natuurlijk kunt u
via het internet ook werkbladen printen.
Agenda schooljaar 2020-2021 en maandsluitingen
Vanaf dit schooljaar vindt u de bijzondere schoolbrede activiteiten en
activiteiten in de groepen in de AGENDA van Social Schools.
Zolang wij geen groepen ouders/verzorgers in de school kunnen ontvangen,
zullen de maandsluitingen worden gefilmd en met u worden gedeeld. De
planning van de maandsluitingen vindt u hieronder:

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

woensdag 17 februari 2021
woensdag 9 juni 2021
woensdag 17 maart 2021
vrijdag 13 november 2020
vrijdag 5 maart 2021
vrijdag 6 november 2020
vrijdag 29 januari 2021
vrijdag 16 april 2021

Uitkomsten van de studiedag van 2 oktober
Afgelopen vrijdag had het team van de Vink een
studiedag. Het was (zelfs op 1,5 meter) een nuttige en
inspirerende bijeenkomst. In het ochtendgedeelte
hebben we, onder leiding van Simone van Dijk,
gesproken over het vergroten van het eigenaarschap
van leerlingen. ’s Middags hebben we gewerkt aan een
doorgaande leerlijn voor digitale geletterdheid voor
groep 1 t/m 8. Digitale geletterdheid is het geheel van
ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en
computational thinking. Voor meer informatie kunt u terecht bij het SLO
https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/.
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