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OPEN DEUR AVOND

Morgen vindt de open deur avond plaats. We
vinden het fijn om jullie allemaal weer
persoonlijk te mogen ontmoeten. 
Jullie hebben een uitnodiging ontvangen met
een ingeplande tijd. Hierbij willen we jullie
vragen om in het tijdsblok te komen, afstand
te houden en alleen in de klas van jullie eigen
kind(eren) te blijven. 

START NIEUW SCHOOLJAAR

Vorige week zijn we met veel enthousiasme
gestart aan het nieuwe schooljaar. Wat fijn dat
we weer alle dagen naar school mogen en
samen buiten mogen spelen!

NIEUWS EN

WEETJES

7-9:  Juf Diana 25 jaar
in het Onderwijs
15-9:  MR vergadering
22-9:  Studiemiddag



Dit schooljaar zal

juf Anouk ook op

onze school

werkzaam zijn.

Op donderdag

werkt zij in  

 groep 3. 

GOUDEN WEKEN

Energizers; Een energizer is een kleine
opdracht die zorgt voor afwisseling in de
les, voor het losmaken van energie en voor
het richten van de aandacht. Het doel van
een energizer is ook vooral dat het leuk is.
Dat er even een moment is van plezier
maken met elkaar. 
Spel buiten; Het schoolplein is een prima
plek voor groepsvormende spellen waarbij
je lekker kunt bewegen.  
Groepsgesprekken en -opdrachten.

Nu de kinderen weer naar school gaan is het
belangrijk om aandacht te hebben voor de
groepsvorming. We noemen deze
groepsvorming in de start van het schooljaar
de “gouden weken”. Het proces van
groepsvorming begint na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen
elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit
een belangrijke tijd om een goed
pedagogisch klimaat in de klas te creëren.
Daar heb je de rest van het jaar plezier
van. Hoe leggen wij op basisschool
De Schatkist een goede basis voor een fijne
sfeer?   We besteden tijd en aandacht om
elkaar beter te leren kennen. We doen dit
onder andere door; 
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 @obsdeschatkist

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist
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