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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en gaan jullie deze periode weer met frisse energie
tegemoet. Wij vinden het in ieder geval erg fijn de kinderen én jullie weer te kunnen begroeten in school! De
ouderraad is al bezig met het plannen van activiteiten voor de komende tijd en ook de stamgroepleiders kijken
hoe, waar en wanneer we weer met jullie kunnen samenwerken op school. Ook mogen we de verschillende
bouwen weer mengen. Dat betekent dat de kinderen elkaar ook weer bouwdoorbroken kunnen helpen,
samen kunnen spelen én dat we weer in de aula mogen voor een viering. Dat hebben we vandaag dan ook
maar gelijk gedaan! Vanmiddag werd het nieuwe thema geopend door twee stamgroepleiders en een kind uit
de middenbouw. Alle andere kinderen zaten weer samen met hun maatje in de aula. We hebben ervan
genoten!
Het is jullie vast opgevallen dat er weer wat werkzaamheden gaande zijn op school. Deze keer wordt het dak
aangepakt. Er komt een nieuwe laag dakbedekking op zodat het weer een tijd meekan én er worden
zonnepanelen geplaatst. Mooi om zo ook op school aan verduurzaming te werken. Uiteraard proberen we de
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Schooltijden
Omdat de coronamaatregelen dusdanig zijn versoepeld, kunnen we weer terug naar de “gewone” schooltijden
en komen alle kinderen weer via de voordeur binnen. De voordeur gaat om 08:20 uur open en om 08:30
starten de groepen aan hun dag. Het lukte vanmorgen goed om de school ook echt om 08:30 uur leeg te
hebben zodat de kinderen en de stamgroepleiders op tijd kunnen beginnen. Het lukte nog niet voor iedereen
om op tijd te zijn. Hier zullen we zeker alert op blijven, omdat het voor zowel het te laat komende kind als de
groep vervelend is om zo de dag te moeten beginnen. Daarnaast mist een kind dat te laat komt ook lestijd en
dat is niet de bedoeling.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
08:30 – 11:45
08:30 – 11:45
08:30 – 12:30
08:30 – 11:45
08:30 – 11:45

Middag
12:45 – 15:00
12:45 – 15:00
12:45 – 15:00
Groep 1 t/m 4: vrij
Groep 5 t/m 8: 12:45 – 15:00

Instructiegroepen middenbouw
De bezetting van de instructiegroepen in de middenbouw is sinds vandaag veranderd. De verdeling is als volgt.
Groep 3 Chantal en Bas
Groep 4 Marlies
Groep 5 Simone
Studiedagen
Op vrijdag 4 februari hadden we een zogeheten analysedag. Op die dag hebben we gezamenlijk gekeken naar
de observaties en opbrengsten van de afgelopen periode. Samen hebben we successen benoemd, gekeken
waar we kunnen aanscherpen en hoe we met deze informatie ons onderwijs kunnen inrichten voor de
komende tijd. De afgelopen periode hebben we erg ingezet op technisch lezen. Bij technisch lezen is het van
belang dat je goed leest wat er staat en dat je dat steeds een beetje vlotter doet. We zien dat de gekozen
aanpak succes oplevert, want we zien dat veel kinderen hun leesniveau hebben verbeterd!
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Gisteren hebben we ons op begrijpend lezen en luisteren gericht. In de bouwen zijn er samen lessen
voorbereid. Deze lessen zijn daarna bouwdoorbroken besproken om de lessen verder aan te scherpen. ’s
Middags hebben de stamgroepleiders de plannen voor de komende periode verder afgemaakt, zodat we
vandaag weer goed van start konden.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
Trainingen aangeboden door de gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn biedt weer mooie trainingen aan!
* Het doel van de Overstap-training is de overgang naar de middelbare school zo soepel mogelijk te
laten verlopen en ervoor te zorgen dat de leerling met voldoende zelfvertrouwen begint in de
brugklas. Overstap-training voor groep 8 - Gemeente Uithoorn
* Met de weerbaarheidstraining Rots en Water leert je kind wanneer het voor zichzelf moet
opkomen en leert het wanneer hij/zij zich maar beter ergens bij kan neerleggen. Het is niet altijd
makkelijk de eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. De Rots en watertraining leert een kind soms hard te zijn als een rots en soms zacht te zijn als water.

Rots en water-training - Gemeente Uithoorn
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Ingezonden
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