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Studiemiddag Dyslexie (team)
Informatie avond

Start schooljaar 2016-2017

Studiemiddag Dyslexie

Maandag 22 augustus hebben we het nieuwe
schooljaar gestart op een leuke, kleurrijke
manier geopend.

Dat er op De Moespot volop geleerd wordt,
geldt niet alleen voor de leerlingen. Ook met
het team staan er weer verschillende
studiemiddagen op het programma om onze
kennis te verbreden en verdiepen.
Aanstaande woensdag gaan we ons als team
verder bekwamen in leesleer- en
spellingproblemen en dyslexie. Dit valt onder
een van de verbeterpunten die we dit jaar
nastreven en samen oppakken met de
andere scholen binnen onze eilandengroep.

De zomervakantie zit er weer op. Na zes
weken vakantie werd er maandag om half
negen verzameld voor de school. Naast de
170 leerlingen waren er ook heel veel ouders
aanwezig die de start van het schooljaar niet
wilden missen.
Na een korte toespraak werd er een
gezamenlijk startschot gegeven voor het
nieuwe schooljaar met behulp van confettishooters. Een prachtige, kleurrijke wolk
zorgde voor een feestelijke schouwspel.
Het was een geslaagde start voor een goed,
gezellig en leerzaam schooljaar!
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Deelname onderzoek
rekenontwikkeling en
rekenleergesprekken
Met onze groep 6 gaan wij meedoen aan het
onderzoek ‘Effect van leraargedrag op de
rekenontwikkeling van leerlingen en de
invloed van rekenleergesprekken’.
Het onderzoek start in augustus 2016 en richt
zich op hoe het rekenonderwijs beter kan
worden afgestemd op wat ieder kind nodig
heeft. We volgen daarbij kinderen in hun
ontwikkeling. Daarbij kijken we niet alleen
naar rekenresultaten, maar ook naar wat ze
van rekenen vinden. Ook worden rekenlessen
geobserveerd. In het tweede onderzoeksjaar
krijgen de leerkrachten nascholing in het
voeren van rekengesprekken. Van de
opbrengsten van het onderzoek zouden

zowel kinderen als leerkrachten profijt
moeten hebben.
Meester Frank gaat binnen dit onderzoek
meedraaien vanuit de Moespot. De kennis
die in dit traject wordt opgedaan zullen we
natuurlijk inzetten om schoolbreed in te
zetten.

Informatieavond
Op 12 september staat de jaarlijkse
informatieavond gepland. In het kader van
‘eigenaarschap’ en ‘betrokkenheid’ gaan we, in
overleg met de OR en MR, het dit jaar anders
aanpakken.
Deze avond is het de bedoeling dat uw kind u
‘rondleidt’ door de klas en vertelt hoe wij
werken. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om
zaken aan te vullen, te verdiepen en/of vragen te
beantwoorden.
Er zullen deze avond twee ‘rondes’ gehouden
worden, waarbij u zelf kunt kiezen wat het beste
voor u en/of uw kind(eren) uitkomt. De eerste
ronde start vanaf 18.00 uur en eindigt om 19.30
uur.
De tweede ronde start om 19.00 uur en eindigt
om 20.30 uur.
Bij deze rondes ziet u een overlap van een half
uur (van 19.00 uur tot 19.30 uur). We willen u
allen oproepen om er deze tijd in ieder geval te
zijn!
Wij gaan ervan uit dat we alle ouders/verzorgers
deze avond mogen verwelkomen. Mocht u
verhinderd zijn, wilt u dit dan even laten weten
via administratie.moespot@opo-r.nl ?
Alvast bedankt en tot 12 september!

Kalender / praktische schoolgids
Als het goed is heeft ieder gezin via het oudste
kind van het gezin een kalender van onze school
ontvangen. Deze zijn maandag of dinsdag
uitgedeeld.
In deze kalender vindt u alle reeds geplande data
voor het komende schooljaar, zodat u ver van
tevoren weet wat er aan activiteiten en/of
contactmomenten aan staat te komen.
Naast data hebben we hier ook praktische
informatie ingezet. Zo kunt u nog eens rustig
nalezen wat onze werkwijze is ten aanzien van
verschillende zaken.
Deze praktische schoolgids is niet volledig. Onze
uitgebreide schoolgids staat online en kunt u
bekijken via onze website.
KLIK HIER

Gymnastiek
Onderaan de jaarplanner staat aangegeven op
welke dagen de leerlingen van groep 3 t/m 8
gymnastiek hebben. Deze informatie is niet
helemaal volledig. Het gaat om de hierbij om de
lessen van onze vakdocent Francoise.
Op vrijdag hebben de leerlingen ook gymnastiek.
Deze lessen worden door de eigen leerkracht
verzorgd.

Nieuwsbrief
Om u tijdig en zo volledig mogelijk te informeren
over belangrijke en praktische zaken zal er dit
schooljaar onder normale omstandigheden een
tweewekelijkse nieuwsbrief verschijnen op de
vrijdag in de even weken.
Heeft u, al dan niet naar aanleiding van de
nieuwsbrief, vragen over ons onderwijs? Laat het
ons weten!
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