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AGENDA

VERJAARDAGEN

24 november

Jupiter bezoek aan Theater de
Vaillant

1 december

Knutselmiddag op school

3 december

Surprises inleveren

4 december

Sinterklaas op school.
De kinderen zijn om 12.30 uur uit.

14 december

Knutselmiddag Kerst

16 december

Kerstdiner bij Het Open Venster

18 december

Cool Event, schaatsen bij de
ijsbaan (nadere info volgt).
Kinderen zijn om 12.30 uur uit.

19 december
tot en met
3 januari 2020

8 december

juf Lieke

30 december juf Elsbet

KERSTVAKANTIE

Sinterklaas
Onze Goed Heiligman is weer in het land... De kinderen zijn in het thema van het Sinterklaasfeest
lekker aan het knutselen geslagen. Onder begeleiding van juf Elise (stagiaire Pluto) hebben ze een
glas-in-lood Sint gemaakt met verschillende kleuren. Volgende week volgt nog een tekenopdracht!
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En natuurlijk mochten de
kinderen ook hun schoen
zetten!

Rondje Instrumenten
Vrijdag 27 november heeft Jupiter een bezoek gebracht aan Theater de Vaillant om daar mee te
doen aan een workshop 'Rondje Instrumenten'. Ondanks alle coronamaatregelen kregen de kinderen
de kans om verschillende Instrumenten uit te proberen en er van alles over te leren: dwarsfluit,
klarinet, hoorn, trompet, djembé, viool en cello. Ook hebben we geluisterd naar een miniconcert van
een drietal muzikanten. De kinderen hebben ademloos geluisterd en waren heel enthousiast over de
Instrumenten. Dat dyslectische kinderen vaak extra creatief zijn, is weer bewezen vandaag!

Kerstdiner
Helaas zal het Kerstdiner dit jaar iets anders verlopen dat we gewend zijn. Door Corona is het helaas
niet mogelijk om allemaal thuis een gerecht te bereiden en mee naar school te nemen. Het goede
nieuws is dat wij Stef, de moeder van Julie, bereid hebben gevonden om het Kerstdiner te koken
zodat het wel door kan gaan! Zo kunnen we gelukkig toch met de kinderen dit roerige
kalenderjaar afsluiten.
Het belooft een ontzettend lekker 3-gangen diner te worden!
Helaas kunnen we dit jaar geen borrel met u, de ouders, organiseren. Ontzettend jammer want hier
kijken wij altijd enorm naar uit! Verdere informatie over het Kerstdiner volgt in een aparte mail.
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IPC
Tijdens het project IPC duiken de kinderen in de wereld achter games. Hierbij gaan ze in kleine
groepjes uitzoeken hoe een game nu eigenlijk tot stand komt, welke verschillende technieken er zijn
en uiteindelijk hebben de kinderen (bijna) alle kennis in huis om zelf een game te ontwikkelen. De
eerste opdracht was om een avatar te ontwerpen en te bedenken welke krachten het zou hebben.
De kinderen hebben hun zelf ontworpen avatar aan elkaar gepresenteerd en zijn momenteel bezig
middels het maken van moodboards en tekeningen hoe hun game omgeving eruit komt te zien.
De kinderen werken met veel enthousiasme aan het project. Volgende week presenteren ze in het
kort aan elkaar hun game idee. We kijken uit naar hun creatieve creaties!

Studiedag
Op vrijdag 20 november is René Kops van HCO op bezoek geweest en hebben we het onder andere
gehad over de verschillende vormen van effectieve feedback. Ook het effectief voeren van
reflectiegesprekken met kinderen is aan de orde geweest. Behalve dat we zelf weer meer hebben
geleerd over effectieve feedback, is het doel ook dat de kinderen ervaring krijgen in reflecteren en
leren hoe je effectieve feedback kan geven en ontvangen.

Ouder enquête HOV
Graag willen wij weten welke zaken er goed gaan bij Het Open Venster en ook welke verbeterpunten
er zijn, zodat we - waar nodig - actie kunnen ondernemen. Hierover heeft u op 10 november jl. een
mail ontvangen met het verzoek een enquête in te vullen. Veel ouders hebben de enquête reeds
ingevuld, waarvoor dank.
Als u hem nog niet heeft ingevuld, zouden we u willen vragen of u nog de tijd zou willen nemen om
de enquête in te vullen. Ook uw mening telt!
Alvast hartelijk dank voor de feedback!

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we u verzocht om bonnen te bewaren van de
kinderboeken die jullie in die periode hebben gekocht.. Met deze bonnen konden wij met
korting boeken aanschaffen voor onze schoolbibliotheek. We hebben gekozen voor het
boek “De reis van Syntax Bosselman”, van Arend van Dam.
Een historisch jeugdboek vol indrukwekkende geschiedenisverhalen.
Hartelijk bedankt voor jullie medewerking. Zo kunnen we onze schoolbibliotheek steeds
meer uitbreiden met prachtige kinderboeken.

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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