Nieuwsbrief februari 2019
VOORLEESONTBIJT BIJ DE GROEPEN 3
Woensdag 23 januari was de start van het nationaal
voorleesontbijt. De groepen 3 hadden het geluk om de schrijfster
Li Lefèbure welkom te heten. Deze schrijfster heeft zelf in Elsloo
gewoond, dat was dus voor de kinderen heel herkenbaar.
Nadat zij zichzelf had voorgesteld, begon het voorlezen uit eigen
werk. Wat is er als kind mooier dan voorgelezen te worden door
de schrijfster zelf. Vol bewondering en met open mond luisterden
de kinderen aandachtig naar Li, die voorlas uit het boek “Raaf en
papegaai, expeditie regenwoud”.
Daarna werd er een quiz gehouden met allemaal dieren-feitenvragen. Hierbij speelden de groepen 3 tegen elkaar. De winnende
groep ontving trots het gesigneerde boek, gelukkig lenen de andere groepen 3
ook dit prachtige boek.
Hierna mochten de kinderen een interview met Li houden. Haar enthousiasme en
open houding stimuleerde de kinderen om geweldige vragen aan haar te stellen.
Ook staat het boek van Li bij de kinderjury genomineerd, dus wie weet.
De kinderen van groep 3, leerkrachten en schrijfster hebben genoten van een
schitterende ochtend.

STREETWISE
Op alle locaties is het project Streetwise van de ANWB geweest.
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door
het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het
huidige verkeer. Professionele instructeurs zijn 14 en 15 januari naar school
gekomen en hebben verkeerstrainingen op maat gegeven. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours werd de praktijk zo veel
mogelijk nagebootst.
Bij Toet toet leerden de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en hebben ze het veilig oversteken geoefend. Daarnaast werd
geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leerden de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig
oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto werd geoefend met een spannende gele elektroauto.

Hallo auto leerde de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed
van reactietijd op die remweg. Ze namen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB lesauto en mochten zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger kwam in deze les aan bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainden de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er werd gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainden moeilijke manoeuvres. Ook reden ze met een zware rugzak rond, zodat
ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare
school.
De week voor en de week na Streetwise hebben de leerkrachten nog een digitale
les gegeven in de groep. Deze les is aangeboden door ANWB Streetwise.

MIJN RAPPORTFOLIO
Het team van KC Aelse is momenteel druk bezig om de
digitale rapportage van uw kind in orde te maken. We hebben,
zoals eerder geïnformeerd, ervoor gekozen om te rapporteren
via ‘Mijn Rapportfolio’ ( www.mijnrapportfolio.nl). De groepen
1/2 hebben reeds de rapportage ontvangen. Voor de groepen
3 t/m 8 volgt dit later.
Mijn Rapportfolio biedt zowel de leerkracht als de leerling de
mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind weer te geven. Het nieuwe rapport
is een groeidocument, dat stap voor stap zal worden uitgebreid. Dat betekent dat
wij nu een gedeelte in de nieuwe omgeving rapporteren maar dat ook nog een
gedeelte in de oude vorm wordt weergegeven.
Op maandag 25 februari staan de rapporten klaar om door u als ouder te
worden bekeken. Via ISY ontvangt u die dag informatie over het inloggen op de
site van Mijn Rapport Folio waar u het rapport kunt bekijken.
De oudergesprekken voor de groepen 3 tot en met 7 vinden plaats in week 11
en 12 (11 maart t/m 22 maart). Vanaf groep 5 worden de gesprekken
gezamenlijk met ouder en kind gevoerd.
Op dit moment vinden de adviesgesprekken plaats van de groepen 8. In deze
gesprekken worden onderstaande onderdelen gedeeld met u als ouder en uw
kind. De omgeving van Mijn Rapport Folio voor de leerlingen van de groepen 8
wordt op een later tijdstip dit schooljaar gevuld. Hierover ontvangt u t.z.t. meer
informatie.
Bent u nu al nieuwsgierig naar onze nieuwe rapportomgeving? Wij hebben op de
volgende momenten een demo omgeving klaarstaan, loop gerust binnen!
Dinsdag 12 februari tussen 8.15 en 9.00u (alle locaties)
Woensdag 20 februari tussen 12.15 en 12.45u (alle locaties)
Op de website www.mijnrapportfolio.nl krijgt u een goede indruk wat allemaal
mogelijk is. Wij starten met de volgende onderdelen:





Dit ben ik (kwaliteiten van het kind)
Zo ben ik (sociaal-emotioneel)
Zo werk ik (werkhouding)
Documenten (cito resultaten + rapportbijlage)

THEMA AZIË EN OCEANIË
Op de bovenbouw zijn ze momenteel hard aan de slag
met het thema Azië en Oceanië. De kinderen van groep 8
kregen eerst de topografie van deze werelddelen
aangeboden. Daarna mochten ze aan de hand van de
topografie een land uitkiezen waarvan ze interessante
informatie opzochten om daarmee een reisgids te maken.
Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld klimaat, diersoorten
en godsdienst. Ook krijgen de leerlingen les over aardbevingen en tsunami’s,
hetgeen ze erg aanspreekt.

BEDANKT
De afgelopen maanden heeft Marcha vrijwilligerswerk
gedaan op de bovenbouw om te kijken of zij een carrièreswitch kon gaan maken. Zij is aan de slag gegaan als
onderwijs-assistent. Dit beviel haar zo goed dat ze heeft
gesolliciteerd bij Kindante en ook is aangenomen! Wij
willen haar heel hartelijk bedanken voor alle ondersteuning
die zij geboden heeft en wensen haar heel veel plezier en
succes op haar nieuwe werkplek.

SCHOLEN-OCHTEND VOOR DE GROEPEN 8

In januari zijn in de groepen 8 verschillenden leerlingen komen vertellen over de
middelbare school waar zij nu op zitten. Er waren leerlingen van het Graaf Huijn,
van Stella Maris, van Groenewald en van Helix (België). De oud-leerlingen zaten
op verschillende scholen, verschillende niveaus en verschillende leerjaren. Na
hun verhalen mochten de groep 8 leerlingen ook vragen stellen. Ze hebben zo
een mooi zicht gekregen op de verschillende opleidingen. Het was een
waardevolle ochtend!

DIDACTISCH COACHEN

In ons onderwijs is de leerkracht elke dag aan het werk om
kinderen in contact te brengen met allerlei vormen van kennis.
Maar daarnaast heeft elke leerkracht ook een coachende en
begeleidende rol.
Wij als team willen deze laatste rol nog sterker ontwikkelen.
Daarom zijn we dit jaar gestart met het traject Didactisch
Coachen.
Als team worden we begeleid m.b.v. video-opnames in de groep,
studiedagen, individuele begeleiding en intervisie. Hierin
besteden we gericht aandacht aan het geven van kwalitatief
goede feedback aan kinderen (en aan elkaar).
Willen jullie meer weten over dit traject? Vraag het ons gerust!
Jullie mogen ook het bijbehorende boek lenen voor meer
informatie.

VOORUITBLIK
Alle locaties zijn door de oudervereniging in de
carnavals sfeer gebracht. Dank jullie wel!
We gaan er met alle leerlingen een mooi feest van
maken. Voor de jongste leerlingen op school. Vanaf
groep 4 gaat het feest plaats vinden in het
Maaslandcentrum.

Fase 1 van onze schoolgaard gaat nu echt beginnen.
Voor de carnavalsvakantie komt de firma Dirix de grond omploegen en voert de
overtollig grond af. Daarna komt hoveniersbedrijf de Lelie de
fruitboompjes/struikjes planten in het doolhof.
Op woensdag 13 maart is het landelijke boomfeestdag. Dit jaar staat het in het
teken van onze eigen schoolgaard: haagbeuken planten en houtsnippers worden
neergelegd. De groepen 7 gaan dan aan de slag op de onderbouw.
Op zaterdag 16 maart is het NL-DOET. Op deze dag worden de keukentjes
geplaatst en wordt er aan de moestuinbakken gewerkt.
We zoeken nog ouders die op die dag komen helpen!
We zijn ook nog op zoek naar emaille of zinken pannen, kopjes, koffiepotten,
bordjes enz. voor in de buiten keukentjes. Heeft u zoiets over dan mag u dit
afgeven bij de onderbouw bij juf Sandra of juf Theresi.
Wij werken aan een mooie schoolgaard voor uw kinderen, helpt u ook mee?!

