OPENING SCHOOLJAAR 2018-2019
Op maandag 3 september 2018 om 8:20 uur is het zover:
het nieuwe schooljaar begint, de deuren gaan weer open!
We nodigen alle ouders en kinderen uit om samen met ons
het jaar te beginnen met een feestelijk samenzijn in de aula.
Stuurt u voor 3 september een foto van uw kind met de
zonnebloem van de zonnebloemwedstrijd naar de
groepsleerkracht? De winnaar wordt tijdens de jaaropening
bekend gemaakt!

MUZIEK
ZOMERFEEST
Op dinsdag 11
september zullen we
de hele dag onder
leiding van
Majel Lustenhouwer
(de schrijver en
componist van veel
liedjes van Kinderen

NATUURSCHOOL
Wij zijn een natuurschool! Dat zal in het nieuwe schooljaar
op de volgende manieren zichtbaar en merkbaar zijn:


In samenwerking met de Gemeente Hilversum krijgt
een deel van ons plein een make-over. Er worden
speeltoestellen van natuurlijke materialen geplaatst.
Als het ontwerp klaar is, zullen we dit zo snel mogelijk
onthullen!



In het nieuwe schooljaar doet elke groep drie
activiteiten in het kader van natuur- en milieueducatie,
georganiseerd door NME Gooi en Vechtstreken.



Onze 20 schooltuintjes zijn het afgelopen jaar goed
bijgehouden. We merken dat we wel wat hulp nodig
hebben om de tuintjes nog beter te gebruiken. Daarom
zijn we op zoek naar ouders die bij het werken in de
tuintjes willen helpen. Elke groep is één keer per week
aan de beurt. Het is de bedoeling dat u dan met een klein
groepje kinderen een korte activiteit in de tuintjes doet:
water geven, plantjes stekken, zaaien of onkruid wieden.
Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind. Helpt u mee?

voor Kinderen) een
spetterende
muziekvoorstelling
instuderen.
Alle ouders en andere
belangstellenden
worden uitgenodigd
om vanaf
19:00 uur naar het
eindresultaat te
komen kijken
en luisteren.
Maakt u de datum
alvast vrij in uw
agenda?

NIEUWE LESMETHODE
In september starten we met een nieuwe methode: IPC.
IPC staat voor International Primary Curriculum. Het
IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten
capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel
leren in groepen als individueel leren. Het IPC is door
een internationaal gezelschap van experts op het
gebied van het leren van kinderen ontwikkeld en werd in
2000 geïntroduceerd. Inmiddels wordt het IPC op meer dan 1000 scholen in
65 landen gebruikt. De methode wordt steeds geactualiseerd, dus werken met
verouderde boeken behoort vanaf nu tot het verleden!
De leerkrachten gaan in het nieuwe schooljaar een training volgen om de
lessen volgens deze methode te kunnen geven. IPC moet uiteindelijk onze
methodes voor geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en creatieve vorming
vervangen. De vakken Topo en Verkeer zullen als aparte vakken worden
aangeboden.
De hoofdvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) worden elke ochtend aan de
hand van onze eigen methodes aangeboden.
De groepen 4 t/m 8 blijven met Snappet werken. Groep 1 en 2 blijven werken
volgens de methode die nu ook gebruikt wordt, maar gebruiken daarnaast ook
de inhoud van de units van IPC.
Wilt u meer lezen over IPC? Klik dan hier.

Voor in de agenda:
11 september 19:00 uur voorstelling Muziekdag

Heeft u nu ook zoveel

17 september 19:00 – 20:30 uur Informatieavond

zin in het nieuwe

18 september schoolreis groep 3/4 en 5/6 naar Drievliet
1, 2 en 3 oktober kamp groep 7/8

schooljaar?
Wij wel!

