Nr. 18 17 juni 2022

Eigenaarschap
Op woensdag 25 mei hebben we een studiedag
omtrent Dalton gehad. We willen ons verder gaan
ontwikkelen op het gebied van eigenaarschap.
We hebben het gehad over hoe we eigenaarschap
van leerlingen kunnen bevorderen. Dit gaan we
doen door samen haalbare en uitdagende doelen te
stellen. Leerlingen tonen zich eigenaar van het leren
als zij actief de verantwoordelijkheid nemen voor
hun leerproces en resultaten.
Deze week starten we in alle
groepen met een 'doelenraket'.
Dit is één van de manieren om
eigenaarschap te bevorderen:
21
het zichtbaar maken van de
doelen. Op de 'raket' staat het
doel beschreven, dat in
samenspraak met de kinderen
is gemaakt. De kinderen geven
middels een wasknijper aan
hoever ze zijn met dit doel: 'Ik
ben het aan het leren', 'ik
oefen nog', 'ik kan het bijna' of
'ik kan het!'. Dit kan een
rekendoel zijn, maar ook een
spelling, taal of sociaalemotioneel doel. Dit zijn
groepsdoelen.
Daarnaast werken we met persoonlijke leerdoelen.
Kinderen bepalen aan het begin van de week waar
ze de komende week aan willen werken en
schrijven dit op de weektaak (vanaf groep 5). Aan
het einde van de week evalueren ze dit doel en
kijken ze of het doel wel of niet behaald is.

Facultatieve oudergesprekken
Deze week en volgende week staan de facultatieve
oudergesprekken gepland. Dat wil zeggen dat u zelf
beslist of u er gebruik van maakt. In sommige
gevallen, wanneer de leerkracht vindt dat een
gesprek nodig is, wordt u door de leerkracht
uitgenodigd.

Tentenkamp
Zet maar in de agenda: maandag 18 en dinsdag 19
juli Tentenkamp in Een!
Kinderen vanaf groep 3 kunnen op de eerste
maandag en dinsdag van de zomervakantie (18 en
19 juli) weer onder begeleiding kamperen op het
hoofdveld van SV Een. De nieuwe skeeler/ijs-baan is
net ingezaaid dus het hoofdveld wordt
kampeerterrein!
Kun jij niet wachten? Geef je dan op via
postbus@eencity.nl of meld het bij de organisatie.
Geef dan even je naam, adres, telefoonnummer(s)
en leeftijd op. Meer informatie volgt!
We hebben er zin in!!
Alida van Dijk,
Aukje de Jong,
Bastiaan Bezu,
Bernard Nieborg,
Tjitse van der Molen
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Belangrijke data
19 juni

Vaderdag

21 juni

Daltonvisitatie

23 juni

MR/ID vergadering

24 juni

Studiedag
Groep 1 t/m 4 vrij
Studiedag
Groep 1 t/m 4 vrij
14:30 uur:
Koffie-uurtje op het plein
Hemmeldag
9:00 uur- 15:00 uur
Zomerfeest!!

27 juni
28 juni
2 juli
8 juli
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