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THEMA AFSCHEID GROEP 8

Vanaf maandag 6 januari zijn de nieuwe PBS-lessen
rondom de gedragsverwachtingen opgestart. Deze
lessen hebben een vaste plek op het rooster net als
de pestpreventielessen. Op dit moment kunnen er
muntjes verdiend worden door de kinderen voor
gewenst gedrag bij het binnenkomen en weggaan en
gedrag omtrent social media (vooral bij de grotere
kinderen). Het gewenste gedrag wordt aangeleerd
door rollenspelletjes en door een goed-fout-goed
voorbeeld. Vanaf komende week ligt de nadruk op
de gedragsverwachtingen tijdens de instructie.
De gedragsverwachtingen die centraal staan bij het
schoolbrede beloningssysteem, lopen gelijk met de
PBS-lessen. Hierdoor kunnen de kinderen door alle
medewerkers binnen ons gebouw voor hun gedrag
worden beloond middels muntjes. B.s Uniek, De
Hummelhoeve en Kober werken hierbij samen. Vraag
er eens naar bij uw kind(eren)!

Het duurt nog wel even voor het zover is. Toch
willen we alvast het thema van het ‘afscheidgroep-8-feest’ met jullie delen:

ENQUETE SCHOOLTIJDEN
We zijn blij met alle reacties die we hebben
ontvangen van u als ouder.
De volgende stappen die gezet worden, zijn het
bekijken van uw input en samen met de MR bepalen
welke vervolgstappen gezet gaan worden. Dit
schooljaar zullen we u nogmaals vragen een enquête
in te vullen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

SCHOOLWINNAAR VOORLEESWEDSTRIJD

Dan kunnen jullie al gaan brainstormen over je
Hollywood-outfit en eventuele accessoires.

GEVONDEN VOORWERPEN
Er liggen heel veel gevonden voorwerpen op de
podiumtrap bij de ingang van de school.
Wilt u (samen met uw kind) bekijken of er nog
spullen tussen liggen die uw eigendom zijn?
Na 22 januari zullen we de overgebleven spullen
schenken aan het goede doel.

STUDIEBIJEENKOMST
De eerste stappen in het geven van expliciete
directe instructie zijn gemaakt. Tijdens studiedagen
hebben alle teamleden hierover informatie
ontvangen, in de tussentijd hebben we volop
geoefend in de klassen, bij elkaar gekeken en over
gesproken met elkaar. Dinsdag a.s. gaan we, na
schooltijd, met het team een verdiepingsslag maken
om de instructie nog meer inhoud te geven.

STUDIEDAG
De studiedag op 30 januari zal in het teken staan
van communicatie binnen het team en PBS.
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