Dalton Samenwerkingsschool De Schans
Een, 10 november 2016

Lampionnenshow,
Zoals u weet bent u vanavond van harte welkom bij de lampionnenshow. Vanavond worden tevens
de klassennamen gepresenteerd. We beginnen om 18:15 uur.
De presentaties zijn in de eigen klas van uw kind(eren), maar zodanig dat ouders met meerdere
kinderen op onze school alle presentaties kunnen bijwonen.
Tijdens de presentaties kunnen de kinderen van de andere groepen en hun ouders gezellig in- en
uitlopen bij de niet-presenterende groepen.
18.15 uur presentatie groep 1 en 2
18.22 uur presentatie groep 3 en 4
18.30 uur presentatie groep 5 en 6
18.37 uur presentatie groep 7 en 8
Hierna gaan alle kinderen van de hele school een gezamenlijke afsluiting verzorgen in de gymzaal.
Graag zien we u allen vanavond!

16 november: Informatieavond in combinatie met algemene ledenvergadering MR en OV
Om kinderen ook een rol te geven in de informatieverstrekking over de groep, is er op maandag
en dinsdag na schooltijd van 14:30 uur -15:00 uur gelegenheid voor een kijkje in de klas. Uw zoon
of dochter kan u dan van alles vertellen over het reilen en zeilen in de klas. Vervolgens bent u op
16 november van harte welkom in de klas van uw kind vanaf 19:00. Er wordt dan informatie
gegeven door de leerkracht over het schooljaar waar uw kind in zit. Tevens is dit een mooi
moment om kennis te maken met de ouders van de klasgenoten van uw kind. Rond 19:45 wordt er
koffie en thee geschonken. Daarna volgt het zakelijk gedeelte van de OV en MR. Tijdens dit
gedeelte wordt door de MR en OV van voormalig ODBS De Lindehof en voormalig CBS De
Regenboog een korte jaarpresentatie gegeven over het afgelopen schooljaar (2015-2016). Als u
wilt kunt u daarbij aanwezig zijn.
Leerlingenraad
Vrijdag 28 oktober was het dan zover, “De eerste verkiezing voor de leerlingenraad op de
Schans”. Kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 die in de leerlingenraad wilden hadden mooie
posters gemaakt met daarop allerlei plannen en ideeën voor de school. Deze ochtend
presenteerden de kinderen hun plannen en ideeën aan alle kinderen van de school. Waarop elke
leerling mocht gaan stemmen. Aan het einde van de ochtend waren alle stemmen geteld.
De nieuwe leerlingenraad wordt ingevuld door: Jimmy (groep 8), Tim (groep 7), Minke (groep 6)
en Silke (groep 5). Ze hebben allemaal mooie plannen, dus houd ze in de gaten het komende
schooljaar! Foto's van de verkiezingen kunt u vinden op de website.
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Kerstfeest
Wij zien uit naar donderdag 22 december, want dan vieren wij ons eerste kerstfeest op De
Schans. Een sfeervolle avond voor kinderen, ouders en opa’s en oma’s.
We starten om 17.30 uur met een kerstdiner in elke groep. Het buffet wordt gemaakt door de
ouders en kinderen. Ouders/ verzorgers, opa’s en oma’s zijn ook welkom om, vanaf 17.30 uur,
samen te eten in het dorpshuis. Tegen een kleine vergoeding staat daar een buffet voor u klaar.
De uitnodiging en opgave hiervoor komt op een later moment.
Het kerstfeest is niet alleen samen eten, maar ook samen vieren. Aansluitend aan het kerstdiner
vervolgen we ons kerstfeest in een feestelijke gymzaal.
Het kerstoptreden van alle kinderen start om 18.45 uur.
Kom, eet, luister, zing en geniet met ons mee. U bent allen van harte welkom.
We besluiten onze kerstviering rond 20.00 uur.
Noteert u de datum alvast?
Tot dan!
NB
-Over de keuze van de gerechten, kleding en andere zaken wordt u op een later tijdstip
geïnformeerd.
-De kinderen zijn deze donderdag, 22 december, om half 1 vrij en lunchen vervolgens thuis.

Dalton
Onze samenwerkingsschool is een Daltonschool. Op de website, die in de maak is, vindt u
daarover binnenkort ook allerlei informatie. In deze nieuwsbrief alvast een voorproefje:

Wat is Daltononderwijs?
Dalton is een visie op het leven en het leren van mensen. Een school die volgens de Daltonprincipes
werkt, geeft kinderen gelegenheid om zelfstandig of samen te leren.
De drie hoofdkenmerken, vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, vormen het
uitgangspunt om het onderwijs zo vorm te geven dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De
afwisseling tussen zelfstandig werken, instructie en klassikale lessen geeft een goed beeld van de
Schans als Daltonschool. Bij het werken en leren is de taak het uitgangspunt; zo is er voor elk kind
een taak op maat. We geven het kind ons vertrouwen in zijn of haar weg in onze basisschool en dat
vertrouwen moet natuurlijk ook beantwoord worden.
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Vrijheid/verantwoordelijkheid

Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De leerlingen bepalen de volgorde bij het werken
aan de taak. Ze houden zelf de taak bij. Werk wordt door de leerlingen zelf nagekeken. Ook kunnen
ze regelmatig kiezen met wie ze werken en waar. De inrichting van de lokalen is overzichtelijk en
netjes, leerlingen zijn verantwoordelijk voor het gebruik van materialen en zorgen ervoor dat het
netjes blijft. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet
zonder het ander. Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan
kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt.

Zelfstandigheid
De leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip. De lokalen zijn zo ingericht dat de
leerlingen het materiaal dat ze nodig hebben zelf kunnen pakken en ruimen het ook zelf weer op. Ze
bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, een naslagwerk of iets anders raadplegen. De
leerkracht heeft hierin vooral een begeleidende en coachende rol. Hij stimuleert de kinderen, overlegt
met de leerling over de taak, enz. Zelfstandigheid kan alleen dan succesvol groeien als de kinderen
vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.

Samenwerken

De leerlingen helpen elkaar en er is veel communicatie onderling. Ze organiseren en regelen veel met
elkaar en maken onderling afspraken over het werk. Leerlingen leren samenwerken met elkaar. Ook
als het niet je vriend is moet je kunnen samenwerken. Wekelijks staan er samenwerkingsopdrachten
op de taak. Rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind streeft de school ernaar
om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de eisen die de maatschappij aan hen stelt.
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Parels Jenaplan
Naast Daltononderwijs is er tijdens het fusietraject ook besloten om met de ‘Parels van het
Jenaplanonderwijs’ te gaan werken.
Aan de werkwijze binnen de Dalton Samenwerkingsschool de Schans worden de volgende
aspecten van het Jenaplanonderwijs van, voormalig, CJBS De Regenboog toegevoegd:
- We gaan werken met het klassennaamproject.
Alle groepen kiezen, jaarlijks, een naam binnen een bepaald thema. Deze klassennaam vormt de
basis van de groep; iedereen hoort erbij! De naam bepaalt gedeeltelijk de inrichting, uitstraling,
een klassenlogo, de lampion keuze etcetera.
Dit jaar hebben we een naam uit de dierenwereld gekozen.
Zo heten onze groepen dit schooljaar nu De Lachende Leeuwen, de Grappige Giraffen, de Coole
Apen en de te Gekke Gekko’s.
- We plannen jaarlijks 2 schoolbrede projecten.
Het woord Samen staat centraal binnen het Jenaplanconcept. Vanuit die visie kiezen we twee
onderwerpen en gaan we met de hele school, groepsoverstijgend, projecten uitwerken.
Presentaties aan elkaar, heterogene groepen e.d. vind je dan terug.
Een voorbeeld is de Kinderboekenweek geweest.
- In iedere groep doen we per jaar 2 groepsprojecten volgens de Jenaplanplanning.
Jenaplan onderwijs is gericht op wereldoriëntatie. Binnen een thema of tijdperk kunnen alle
groepen hun subthema kiezen en zo per groep iets uitdiepen en weer aan elkaar presenteren. De
wijze waarop en de middelen waarmee wordt door de groep gekozen.
Zo leren we van elkaar en met elkaar.
- We gaan gebruik maken van kringen.
Aan elkaar presenteren hoort erbij. Iedereen heeft wel iets te vertellen en staat dan centraal.
De kring is een essentieel onderdeel van deze vorm. De kring kan variëren in aantal. Jenaplan
onderscheidt de vertelkring, boekenkring, de ik-koffer, de leeskring, spreekbeurten, de
observatiekring, de evaluatiekring en nog enkele vormen. In de kring is iedereen gelijk en heeft
iedereen een rol als luisteraar of verteller.
Zo leer je elkaar beter kennen maar ook waarderen.
- We geven invulling aan een schoolbrede, maand-,afsluiting.
Wat hebben we geleerd en gedaan en wat gaan we de komende tijd doen met elkaar als groep?
Dit kan gepresenteerd worden aan elkaar; één groep staat dan steeds centraal.
Maar samen afsluiten van een project, een periode of seizoen is ook waardevol.
Samen vieren; het geeft verbinding tussen de groepen onderling.
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Identiteitscommissie
Op 25 oktober is de identiteitscommissie voor het eerst weer bijeengekomen.
Bij dit eerste overleg was Jos van Ewijk (projectleider samenwerkingsschool) ook aanwezig. Dit zal in
principe de laatste keer zijn geweest dat hij aanwezig was bij dit overleg. Jos heeft ons vorig jaar
goed begeleid in het hele identiteits proces en hebben hem daar hartelijk voor bedankt. Tijdens het
overleg vorige week hebben we uiteraard een aantal punten besproken. Eén van de agendapunten was
de levensbeschouwelijke vormingslessen, ook wel genaamd LEVOlessen. Op dit moment worden er in
totaal 45 minuten aan LEVOlessen gegeven per week verspreid over 3 momenten. In de discussie van
deze LEVOlessen kwam duidelijk naar voren dat op deze manier de les niet altijd het beste tot zijn
recht komt. Als identiteitscommissie hebben wij dan ook samen met leerkrachten en directie gemeend
dat het voor het resultaat van de lessen beter is om de 45 minuten LEVOlessen in twee lessen te
geven in plaats van drie. Dit betekent dus niet dat er minder tijd wordt besteed aan deze lessen! Wij
meenden er goed aan te doen, u hierover te informeren.
De identiteitscommissie komt een aantal keren per jaar bijeen. Indien er naar onze mening belangrijke
zaken te melden zijn omtrent identiteitszaken zullen wij u uiteraard weer inlichten.
Met vriendelijke groet, de identiteitscommissie
Luizen update

Er zijn tijdens de laatste luizencontrole zowel luizen als neten gevonden.
Blijft u uw kind thuis ook alstublieft goed controleren.

Belangrijke data:
10 november: Lampionnenkijkavond vanaf 18:15
11 november: Sint Maarten
14 november: Kunst en Cultuur: groep 5/6: ‘Druktechnieken
16 november: Informatie-avond in combinatie met Algemene ledenvergadering 19:00

Met vriendelijke groet,

Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans
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VAN BUITEN 1:
Sinterklaasintocht
Op zaterdag 19 november is het zover, want dan komt Sinterklaas naar Een. Let op! Ditmaal
echter al om 11.00 uur bij de rotonde in Een. Na een rondrit door het dorp stopt hij met zijn
pieten bij De Schans, voor het feestelijke ontvangst met alle kinderen.
In de voorafgaande week kunnen de kinderen mooie tekeningen maken voor Sinterklaas. Die
kunnen worden ingeleverd op school tot vrijdagochtend 18 november. Alle tekeningen worden in
het de sportzaal opgehangen. Dan kan Sinterklaas ze allemaal bekijken. Ook mogen de kinderen
(tot en met groep 5) iets doen voor Sinterklaas. Misschien ken je een leuke goocheltruc of kun je
goed dansen of iets heel anders. Dan willen Sinterklaas en de Pieten dat heel graag zien. Als je
iets wilt doen mag je dat aan meester of juf doorgeven. Wij zullen dan zorgen dat Sinterklaas
het weet. Het lukt vast wel om iets leuks te bedenken en Sinterklaas en zijn pieten enorm te
verrassen of te verbazen.
En gaat dit jaar alles goed? De Pieten doen soms gekke dingen of er gaat van alles mis. We
wachten in spanning af hoe dat allemaal afloopt en we hopen dat alle kinderen erbij kunnen zijn
op de 19e.
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VAN BUITEN 2:

Actieve Meditaties voor jong en oud, wel of geen ervaring, ieder is van Harte Welkom op
Maandag avond in dorpshuis MFA De Schans in Een.
Actieve meditaties zijn ontwikkeld voor de drukke westerse mens om via diverse vormen van
beweging, dans, ontlading van het gehele systeem en ademhaling tot de ware rust en
verstilling in jezelf te komen. Voor iedereen is deze reis van binnen een heel eigen ervaring.
Je doet de meditaties dan ook met gesloten ogen op jezelf op een eigen yoga matje. De
diverse meditaties worden helder uitgelegd en begeleid door speciaal daarvoor ontwikkelde
muziek. Laat je verrassen en voel je van Harte Welkom!
Meenemen: trek los zittende kleding aan, yoga matje (ik heb een beperkt aantal beschikbaar) ,
warm dekentje, warme sokken en flesje water.
Wanneer:
Maandag avond:
18.30 uur - 20.00 uur (jeugd 13-16 jaar en 16-21 jaar)
20.15 uur - 21.45 uur (volwassen groep *)
* 18 + groep kan evt. ook met de volwassen groep mee doen
Tarief:
Losse meditatie € 15
Blok van 4 achtereenvolgende meditaties € 50
Inclusief na afloop koffie/thee en wat lekkers
Voor minima kan ik in overleg een uitzondering maken
Data maandag:
2016:
21 en 28 november, 12 en 19 december
2017:
9, 16, 23 en 30 januari
6, 13, 20 en 27 februari
Bij voldoende deelnemers gaan we in maart vrolijk verder:
6, 13, 27 maart.
Je kunt je aanmelden bij: Jivan de Jong, tel: 06 361 361 65
Website: http://www.satya-jivan.org/
Welkom!
Harte Groet, Jivan
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