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woensdag 19 september
donderdag 27 september
maandag 1 oktober
woensdag 3 oktober
donderdag 11 oktober
donderdag 11 oktober
donderdag 18 oktober
maandag 22 t/m vrijdag 26 september
Maandag 29 oktober
Vrijdag 2 november
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Donderdag 15 november

Agenda
Verkiezing Kinderraad
Ouder- kindavond
info- en zakelijke ouderavond
Start Kinderboekenweek- thema vriendschap
Nieuwsbrief
Afsluiting Kinderboekenweek / Voorlees kampioenschap
Openingsfeest Marciaborg
Herfstvakantie
Luizencontrole
Juf Jose jarig
Inloopochtend
Sint Maarten viering op school
Nieuwsbrief

Marciaborg
Na een intensieve voorbereidingsperiode zijn we verhuisd; een nieuw gebouw, nieuw meubilair, enz. Natuurlijk is het
eerst even zoeken voor iedereen, soms ook improviseren met elkaar, omdat niet alles al klaar is…. Denk aan de
buitenomgeving! Maar samen lukt het. Er wordt nu heel hard gewerkt om alles af te maken. Ook het samenwonen is
wennen, maar begint ook zijn weg te vinden. Op 18 oktober is de feestelijke opening! U komt toch ook?
Verkiezing Kinderraad
Op school hebben we een Kinderraad. Leerlingen uit groep 7,8 kunnen zich verkiesbaar stellen voor de raad; zij voeren
een heuse verkiezingscampagne. Op woensdag 19 september vinden de verkiezingen plaats. In de daarop volgende Flits
stellen wij de nieuwe kinderraad aan u voor.
Ouder- Kindavond
Op donderdag 27 september is er een ouder- en kind avond. Tussen 18.30 uur en 19.30 uur bent u van harte welkom. De
kinderen gaan u dan van alles vertellen over de nieuwe school, de nieuwe leesmethode (groep 3), de nieuwe werkwijze
(groep 7,8) en andere leuke weetjes. Ook kunnen de leerlingen desgewenst een rondleiding verzorgen.
Info- en zakelijke ouderavond
Op maandag 1 oktober is onze informatie-avond, alsmede zakelijke ouderavond.
De informatie-avond is in het lokaal van uw kind en wordt verzorgd door de groepsleerkrachten. Zij vertellen over
het reilen en zeilen in de klas en er is gelegenheid voor het stellen van vragen en het doen van suggesties.
De zakelijke ouderavond wordt verzorgd door de oudercommissie (oc). Hier komen aan bod: het jaarverslag van de
school, van de oc en van de medezeggenschapsraad (mr), de vrijwillige ouderbijdrage, de begroting en het financieel
verslag. Eventueel zijn er verkiezingen van de oc en/ of de mr. Een week van tevoren krijgt u via de mail een
uitnodiging. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 tot 20.00 uur
informatie-avond voor de groepen 3/4 en de groepen 7/8
20.00 tot 21.00 uur
zakelijke ouderavond
21.00 tot 21.30 uur
informatie-avond voor de groepen 1/2 en de groepen 5/6.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Teamleden van de Ichthus, Noordewier en Kids2B hebben zich samen
over het programma gebogen, waarbij we wel- in verband met de verhuizing en de feestelijke opening- hebben
afgesproken om er iets minder aandacht dan andere jaren aan te besteden.
Op 12 september hebben Sandra en Linda ( Ichtus), Elise ( Kids2B) en Barberdina overleg.
Wij houden u op de hoogte!
Communicatie
We hebben besloten om de nieuwsbrief één keer per maand uit te brengen (de tweede donderdag van de maand).
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Op de nieuwsbrief kunt u weetjes, verjaardagen, verslagen van activiteiten, feesten en onderwijskundige zaken en
toelichting op oproepen, uitnodigingen die via de Parro-app gaan, verwachten.
We gaan meer gebruik te maken van de Parro-app voor oproepen, kort berichtjes, data en herinneringen.
En dan zijn er uiteraard onze website en Facebook nog.
SlimFit
Twee jaar geleden hebben we scholing gevolgd over SlimFit, in onze nieuwsbrieven hebben we daar dingen over verteld.
De reden was dat we naar nieuwe wegen zochten om ons onderwijs efficiënter en kindgerichter in te richten.
SlimFit is een organisatorisch model, waarbij groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Leerlingen wisselen momenten van
instructie en zelfstandig (ver)werken af. Hun taken staan op een weektaak (klassenplan) en bij de lessen staan de doelen
vermeld.
De leerkrachten wisselen instructie geven af met het begeleiden tijdens het zelfstandig werken. Meerdere leerkrachten
zijn verantwoordelijk voor een bouw. Elke klas heeft wel een mentor, die eindverantwoordelijk voor die groep is. De
leerkrachten maken gebruik van elkaars expertise en/of verhogen hun expertise voor een bepaald vak.
Wij verwachten dat bovenstaande werkwijze de leerlingen meer inzicht geeft in hun leerproces, meer eigenaarschap
bewerkstelligt en motivatie verhogend is. Tevens doet het meer een beroep op hun vaardigheden, zoals samenwerken
en oplossingen bedenken. Door deze organisatie ontstaat er ook meer gelegenheid voor differentiatie en
kindgesprekken. Daarnaast ontstaat er meer samenwerking tussen de leerkrachten, waarbij ze met en van elkaar leren
en geeft het de mogelijkheid om zich te specialiseren in een vak.
Bij het ontwerp van de school en de keuze van het meubilair hebben we rekening gehouden met dit concept; flexibiliteit
en verbinding moeten deze werkwijze mogelijk maken.
Het afgelopen jaar hebben we in diverse groepen zaken uitgeprobeerd, zoals: geen groepsplan, maar een plan per kind/
flexibele werkplekken, gericht werken aan doelen.
Dit jaar zetten we de volgende stap en zijn er in alle groepen elementen terug te vinden. Groep 7,8 gaat al meer op deze
manier werken: geen vaste werkplekken, instructie in het lokaal, werkplekken zelfstandig werken op het leerplein of in
het lokaal, vakspecialisten (Anne Gre verzorgt alle rekenlessen, Gerrit alle taallessen, Cindy begrijpend lezen), mentoren
(Anne Gre van groep 8 en Gerrit van groep 7). Op het moment dat Anne Gre dus een rekenles geeft aan groep 7 is Gerrit
verantwoordelijk voor het begeleiden van het zelfstandig werken van groep 8.
Op internet ( Google, Slim Fit onderwijs) wordt hier ook de nodige informatie over gegeven begeleid door een aantal
filmpjes. Gerrit en Anne Gre kunnen u hier tijdens de informatie avond informatie over geven. Ook zullen zij de ouders
van groep 7 en 8 regelmatig op de hoogte houden van hun werkwijze.
Muzieklessen op de Marciaborg
De zomerstop is voorbij. De muzieklessen gaan weer beginnen. Maak van muziek een Feestje! Er zijn muzieklessen,
blokfluit, gitaar of pianoles, verzorgd door Hilda Werkman in de Marciaborg (of in Den Andel). Info tel.06-51108331,
of kijk op de website www.hildawerkman.nl
Verjaardagen
8 september
12 september
14 september
1 oktober
10 oktober
12 oktober
13 oktober
15 oktober
18 oktober
19 oktober
31 oktober

Mylan
Julia
Niels
Wesley
Seger
Jeffrey
Jens
Robyn
Erben
Novalee
Ferdy

groep 4
groep 5
groep 5
groep 7
groep 8
groep 8
groep 8
groep 6
groep 4
groep 8
groep 5

De volgende nieuwsbrief wordt gestuurd op donderdag 11 oktober,
met vriendelijke groet team Noordewier.
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