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Aanmelden nieuwe leerlingen
Alle ouders van kinderen in de gemeente
Noordenveld die volgend schooljaar (2022-2023) vier
jaar worden, hebben een kaartje ontvangen waarmee
zij kunnen aangeven op welke basisschool zij hun kind
graag willen inschrijven. Soms lijkt het nog een hele
tijd te duren voordat een kind 4 jaar wordt. Echter, wij
beginnen in april alweer met de formatie (aantallen
groepen/leerkrachten) voor volgend schooljaar en
zouden daarom graag willen weten op hoeveel
kinderen we ongeveer kunnen rekenen. De uiterste
inleverdatum voor deze strookjes is 15 maart 2021.
Ook ouders buiten de gemeente Noordenveld kunnen
zich alvast aanmelden. 21

Nieuwe leerlingen
Vorige week is Nick (broertje van
Duncan) alweer 4 jaar geworden
en zit nu ook bij ons op school!
Deze maand wordt ook Ida (zusje
van Jan) 4 jaar! Zij zal binnenkort
alvast een kijkje nemen bij de
kleuters in de klas van juf Gea.
Wij wensen Nick en Ida een fijne tijd toe op SWS De
Schans!

Trefwoord!!

Open huis
De open dag die op 10 februari gepland staat, kan
helaas niet doorgaan. Ouders van kinderen die
volgend schooljaar 4 jaar worden, kunnen zich wel
aanmelden voor een rondleiding (buiten schooltijd)
door een mailtje te sturen aan info@swsdeschans.nl.
We laten graag zien waar we trots op zijn en vertellen
over onze school.
Kent u in uw omgeving
ouders die een school zoeken
voor hun kind, dan kunt u
hen vanzelfsprekend op onze
school attenderen.

Facultatieve oudergesprekken

Voor de levensbeschouwelijke lessen gebruiken we de
methode ‘Trefwoord’. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.
In deze periode zijn dat de volgende onderwerpen:
Bewonderen
Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot
verwondering. Over wat bewondering van mensen
kan betekenen. Over het wonder van het kleine en
kwetsbare.
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf
broden en twee vissen; het geloof van de Romeinse
officier; het toekeren van de andere wang; de vraag
aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje.
Meedoen
Over de uitnodiging om mee te doen; over de
motieven achter de keuze voor engagement of
afzijdigheid.
Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De
gelijkenissen van het grote feest en de bruidsmeisjes.

In de week van 14 februari staan de facultatieve
oudergesprekken gepland. Dit zijn gesprekken die op
initiatief van de leerkracht en/ of van de ouders kan
worden ingepland. Zou u graag in gesprek willen met
de leerkracht over uw kind, maakt u dit dan kenbaar
bij de leerkracht via Parro vóór 9 februari as.
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Parro (herinnering)
We zijn benieuwd naar uw mening over Parro. Zou u
een klein vragenlijstje hierover willen invullen?
Het zijn 10 korte vragen waarbij u kunt aangeven in
hoeverre u het eens bent met de stelling op een 5puntsschaal. (1 helemaal oneens, 5 helemaal mee
eens)
We zouden het prettig vinden als u uw mening wilt
laten weten via onderstaande qr code:

U kunt het vragenlijstje nog tot en met 13 februari
invullen. Alvast bedankt!

Verkeersouder gezocht!!
We zoeken een enthousiaste verkeersouder voor onze
school. Lijkt het u leuk om mee te denken over het
ontwerp van een verkeersplein en te helpen met het
organiseren van verkeersactiviteiten ed, meldt u dan
aan! Zie voor meer informatie ook
www.verkeersouders.nl

Dalton
Dalton SWS De Schans is een school voor
Daltononderwijs. Bij deze vorm van onderwijs horen
de kernwaarden Zelfstandigheid, Vrijheid/
Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Reflectie en
Samenwerken. We zullen in de Schansinfo weer
regelmatig een stukje plaatsen waarin we uitleggen
hoe we invulling geven aan deze Daltonwaarden. Kijk
ook eens op www.dalton.nl Dit keer gaat het over de
kernwaarde: zelfstandigheid
Op de Schans vinden we
het belangrijk kinderen
zelfstandigheid aan te
leren. Wij willen onze
leerlingen leren op eigen
benen te staan en hun
eigen koers te bepalen. Hierbij vinden wij het van
belang dat de leerlingen eigenaar worden van hun
eigen ontwikkeling. Wij geloven dat dit eigenaarschap
de leerlingen sterker motiveert en de zelfstandigheid
het vertrouwen in eigen kunnen vergroot. Door
eigenaarschap te creëren leren wij onze leerlingen

tevens minder leerkracht afhankelijk te zijn, hun eigen
keuzes te maken en probleemoplossend te denken.
Het werken met (week)taken is binnen ons onderwijs
een middel om hieraan te werken. Om de (week)taak
effectief in te zetten, moet de leraar zijn leerlingen
goed kennen. Dan is de leerkracht in staat een
takenpakket samen te stellen dat kinderen de kans
geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor
leren kinderen creatief te denken en te handelen. De
leerling leert uiteindelijk beredeneerde keuzes te
maken.
Ook u als ouder kan een grote rol spelen in de
zelfstandigheid van uw kind. Denk hierbij aan: het zelf
aan- en uitkleden, veter strikken, broodsmeren, zelf
de tas dragen, helpen bij huishoudelijke klusjes etc.
Naast het aanleren van enkelvoudige vaardigheden is
het voor kinderen ook belangrijk dat zij leren
probleemoplossend te denken. Nog een paar tips om
probleemoplossend denken te stimuleren.
- Laat je niet te gauw verleiden tot het geven van
adviezen en raad, maar probeer het kind eerst zelf te
laten nadenken over hoe hij dit probleem zou kunnen
aanpakken.
- Leg de nadruk op het proces in plaats van op het
resultaat.
- Voordoen, samendoen, zelf doen
- Verwoord wat je doet bij het voordoen
“Doe niet (iet)s voor kinderen dat ze zelf kunnen”
Een kleuter :

Een kind van 6 tot

Een kind vanaf 9 jaar

ongeveer 8 jaar :

:

- durft initiatieven te
nemen

- deelt zijn eigen
werkvolgorde in

- bedenkt zelf
onderwerpen

(nieuwe dingen te
doen)

- werkt taakgericht

- verwoordt de eigen
mening

- stelt vragen over de
taken
- maakt een taakkeuze
- voert een taak
individueel uit, of in
maatjes
- praat en werkt rustig

- kan verschillende
soorten instructie aan
- verwoordt eigen
oplossingsstrategieën
- verzorgt zijn eigen
werkplek
- controleert het
materiaal

- weet waar hij goed en
minder goed in is
- kiest zelf uit
verschillende
verwerkingstechnieken
en oplossingsstrategieën.

- kent het gebruik van de
materialen
- werkt met groepjes van
verschillende groottes
- laat zich niet afleiden
- corrigeert deels zijn
eigen werk
- administreert eigen
werk
- werkt ook buiten het
lokaal
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Karren te koop!
Ouders van kleuters hebben al via Parro kunnen zien,
dat we een aantal prachtige fonkelende nieuwe
buitenspeelattributen hebben gekregen. 3 karren zijn
aan vervanging toe, maar met een handige vader die
een kleinigheid kan repareren (lassen/ nieuwe
planken) kunnen ze nog voor veel buitenspeelpret
thuis zorgen. Heb je belang bij een kar die hieronder
op de foto staat, doe dan een goed bod! Na schooltijd
zijn ze ook eerst even te bekijken.

Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)
februari

Deze maand:
Adviesgesprekken groep 8

7 februari

Studiedag:
Alle leerlingen vrij!
Juf Kyra komt voor haar
stage in groep 3/4

8 februari

9 februari

Feestelijke uitreiking
Nijntje Beweegdiploma

10 februari

17 februari

‘Met Sprongen Vooruit
Middag’ alle groepen
Facultatieve
oudergesprekken
Juf Marjolein komt voor
haar Lio-stage in groep 7/8
Deze week: Schansinfo 11

18 februari

Rapporten mee

21-25 februari

Voorjaarsvakantie

14- 18 februari
14 februari

Afgelast:
10 februari: Open dag
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