Koetkrant
Woensdag 8 januari 2020

Agenda
Dinsdag 14 januari 2020
Donderdag 16 januari 2020
Donderdag 16 januari 2020
Vrijdag 17 januari 2020
Vrijdag 17 januari 2020
Dinsdag 28 januari 2020
Woensdag 29 januari 2020

:
:
:
:
:
:
:

Kijkkwartier groepen 7/8
Kijkkwartier groepen 3/4
Bezoek aan de Dijk groep 7/8 (13.15-16.00 uur)
Kijkkwartier groepen 5/6
Kranslegging groep 7/8 (9.00 uur)
Bezoek aan de d’Ampte groep 7/8 (8.35-12.00 uur)
Kijkkwartier groepen 1/2

Onderwerpen
●
●
●
●
●
●

4xWijzer - nieuwe thema’s
Gevonden voorwerpen
Kwaliteitszorg- Vertrouwenspersoon
Kijkkwartier - Kanjertraining
Kranslegging groep 7/8
Informatie-avond financiële regelingen gemeente Medemblik

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Voor veel kinderen was het weer even wennen om
vroeg je bed uit te gaan en het schoolritme op te pakken. Toch gaat dit vaak heel snel en
lijken de kerstdagen alweer lang geleden.
Fijn dat iedereen er weer is!
Marloes Goesinnen
directie

4xWijzer - nieuwe thema’s
Om u te informeren waar alle groepen de komende weken met 4xWijzer aan
werken, hierbij een overzicht van de thema’s en leervragen.
Groepen 1/2: Kanjertraining
In de groepen 1/2 staat de Kanjertraining centraal. Hoe gaan we met elkaar om?
Centraal staat het aanleren van sociale vaardigheden in omgang, spel, luisteren,
uitgestelde aandacht & vriendschap.

Groepen 3/4: Tellasia
In een land hier héél ver vandaan, zelfs meters onder de grond leeft een heel
bijzonder volkje; Het telvolk uit Tellasia. De bewoners zien er best wel een
beetje bijzonder uit, je herkent ze aan een getal/cijfer. Ze wonen ook in cijfer
huisjes en tellen de gehele dag door. Als ze niet aan het tellen zijn dan meten,
wegen of rekenen zij wel…..
Hoe het er precies uitziet en er aan toe gaat, gaan wij samen met onze klassen
ontdekken.
Onze leervragen bij dit thema zijn:
Groep 3:
● Kunnen wij al cijfers splitsen?
● Weten wij al de vriendjes van tien?
● Wat weten we al over meten en wegen?
Groep 4:
●
●
●

Kennen we de tafels van 1,2,3,4, 5 en 10?
Weten we de antwoorden als we dubbele cijfers optellen?
Wat weten wij al van meten en wegen?

Groep 5/6: Oost Nederland
Onderstaande onderzoeksvragen staan tijdens dit thema centraal:
●
●
●
●
●

Welke grondsoorten vind je langs de rivieren? Langs de zee? Hoe komt
dat?
Wat is veen? Wat is het verschil tussen hoog- en laagveen?
Wat is een rivierbedding en een uiterwaarde? Waarvoor dienen een
zomer- en een winterdijk?
Welke drie soorten rivieren zijn er?
Hoe verloopt de kringloop van het water?

Groep 7/8: Noord Europa
Onderstaande onderzoeksvragen:
●
●
●
●

Welke landen horen bij Scandinavië? En welke landen horen bij de
Baltische Staten?
Wat zijn de kenmerken van een land-, zee- en poolklimaat?
Wat zijn fjorden en hoe zien ze eruit?
Waarom gaan toeristen naar Noord-Europa?

Gevonden voorwerpen
Er liggen inmiddels weer aardig wat gevonden voorwerpen in het kantoor. Is er iets van u bij, kom dan snel even langs.

Kwaliteitszorg- Vertrouwenspersoon
Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies
geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directie.
De klachten kunnen gaan over pesten, het toepassen van strafmaatregelen, geweld. Sommige klachten liggen heel
gevoelig. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de
vertrouwens-/contactpersoon.
Bij de vertrouwenspersoon kunnen kinderen terecht om (vertrouwelijk) de klachten te bespreken. Zij is er voor het
kind die met een klacht komt. De vertrouwens-/contactpersoon luistert, geeft advies en probeert samen met de
leerling tot een oplossing te komen. De vertrouwens-/contactpersoon doet niet aan waarheidsvinding en gaat niet
in gesprek met de persoon waarover geklaagd wordt.
Op obs De Koet zijn Inge van Doesselaar (leerkracht groep 4), Lieselotte Schaper (leerkracht groep
5/6A) en Marit van Geen (intern begeleider) aangesteld als vertrouwenspersonen.

Kijkkwartier - Kanjertraining
Komt u ook een kijkje nemen tijdens het kijkkwartier. U kunt tijdens dit kijkkwartier zien
hoe wij werken met de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van
onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de
klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Kranslegging groep 7/8
Op vrijdag 17 januari vindt er een herdenking plaats op De Koet voor de groepen 7/8. Dit ter nagedachtenis aan de
bemanning van de neergestorte B-17G op 20 januari 1945. Het monument bij de kerk in Midwoud is geadopteerd door obs
De Koet en hier zal door onze groepen 7/8 een krans neergelegd worden. Een bijzonder moment voor de leerlingen van de
groepen 7/8. Een moment van bewustwording en herdenken.
2020 Is een bijzonder jaar. Dit jaar besteden we in april aandacht aan het thema 75 jaar Vrijheid!

Informatieavond financiële regelingen gemeente Medemblik
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 29 januari van 19.30 – 20.30 uur organiseren wij een gratis bijeenkomst voor alle ouders van De Koet,
Klaverwoid en De Wegwijzer.
Kinderen zijn de toekomst. Wij willen daarom dat alle kinderen volop mee kunnen doen in de maatschappij. Ook de
kinderen die opgroeien in een gezin waar niet altijd voldoende financiële middelen zijn.
Wij informeren u graag over welke regelingen er zijn in de gemeente Medemblik. U kent vast wel een goede buur of
kennis die moeite heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen. Hoe fijn is het dan als u kunt helpen door hen te wijzen op
de mogelijkheden die er zijn als het om financiële of praktische hulp gaat?
Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende professionals aanwezig, waaronder een schoolmaatschappelijk werker en
ondergetekende. Een vrijwillige Budget Buddy komt vertellen wat hij/zij kan betekenen in het weer overzicht krijgen in de
administratie als er financiële problemen dreigen. We willen graag ervoor zorgen dat problemen in een vroegtijdig stadium
worden opgelost. Wij lichten u graag in over de mogelijkheden en gaan graag met u in gesprek!
De bijeenkomst wordt gegeven op De Klaverwoid, Beukenlaan 79, 1676 GS in Twisk. Ook geïnteresseerden buiten de
basisscholen om, zijn van harte welkom! U kunt hen wijzen op deze bijeenkomst.
Wij vragen u om zich voor 22 januari 2020 aan te melden, onder vermelding van bijeenkomst op de Klaverwoid. U kunt dit
doen bij Anja Lems, projectleider bij MEE & de Wering: a.lems@meewering.nl of bij de basisschool van uw kind. U krijgt
van ons een week voor de bijeenkomst een bevestiging met daarin het totale programma.
Alvast hartelijk dank en hopelijk tot ziens!

