Agen da
21 september: Open Dag
28 september: Sportdag
gr. 3 t/m 8
29 sept.: Fietscontrole
30 september: W ieltjesdag
4 oktober: M argedag, leerlingen hele dag vrij

De Gouden Weken
We starten altijd het schooljaar
met de belangrijkste weken
van het jaar, de Gouden Weken. In deze periode investeren we in een fijne groep.
Leerlingen hebben klasgenoten
een tijdje niet gezien (of kennen elkaar nog helemaal niet)
en dus is dit het moment om
een goed pedagogisch klimaat
neer te zetten, een band op te
bouwen en samen ervoor te
zorgen dat er een fijne sfeer in
de klas ontstaat.
Naast de reguliere vakken, zoals rekenen, lezen, taal, spelling, etc, werken we dus de
eerste periode ook aan de
Gouden Weken.
Door diverse (groeps-) activiteiten leren de leerlingen elkaar, de groepsleerkracht en
de school kennen. Ook normen, waarden, regels en afspraken worden met elkaar
opgesteld en afgestemd. Dit
doen we bijvoorbeeld als volgt:
- De leerlingen werken aan
groepsverantwoordelijkheid en
stellen, samen met de leerkracht, de positieve groepsregels en routines op.
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- Gebruik van ‘Energizers’. Dit
zijn vaak ludieke, bewegingsactiviteiten met een speels
karakter, waarbij er positieve
energie in de groep loskomt.
- Gebruik van coöperatieve
werkvormen: leervormen en
opdrachten waarbij samenwerking centraal staat.
Door deze activiteiten werken
we aan een positieve, gezellige, hardwerkende groep waarin kinderen zichzelf mogen zijn
en er voor elkaar zijn. Er ontstaat een fijne, veilige sfeer in
de groep, waarin kinderen zich
prettig voelen en het beste uit
zichzelf kunnen halen.

Scholing team
Ieder schooljaar werkt het
team aan de ontwikkeling van
het onderwijs op onze school.
Scholing is belangrijk om de
kennis op orde te houden en
te vergroten. Dit schooljaar
staat onder andere leesbevordering en motivatie, het rekenonderwijs en opfrissen KiVa op de planning.
KiVa teamscholing
Het team volgt dit schooljaar
weer scholing voor het KIVA
programma. Wij zijn een KiVa
gecertificeerde school!
Wat is KiVa?
KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op
het versterken van de sociale
veiligheid op basisscholen
(groep 1 t/m groep 8). KiVa is
een Fins woord en betekent
leuk of fijn. Het programma
komt oorspronkelijk uit Finland, maar ondertussen wordt
er al in 16 landen met KiVa
gewerkt. Het
programma zet,
door middel van
de KiVa-lessen,
in op positieve
groepsvorming,

zodat ieder kind met plezier
naar school gaat. Met KiVa
worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van leerlingen
gestimuleerd. Zo blijft de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school
gewaarborgd.
Op tijd op school zijn
Om 08.15 uur beginnen de
lessen en dit wordt aangegeven door een belsignaal. Helaas komt het soms nog voor
dat dan nog niet alle kinderen
op school aanwezig zijn. Wie
dan nog niet binnen is, is te
laat. Conform de leerplichtwet moeten de leerkrachten
dat registeren. Als uw kind
vaker te laat komt, zal de
leerkracht hierover contact
met u opnemen. Bij veelvuldig te laat komen, is de
school verplicht dit te melden
bij de leerplichtambtenaar.
Graag alert zijn op het op tijd
op school zijn.

Margedag 4 oktober, leerlingen hele dag vrij.
Nog even ter herinnering:
Dinsdag 4 oktober hebben we
een margedag. Het team
heeft deze dag een studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij.
Mocht u die dag gebruik
moeten maken van de BSO,
vergeet dan niet deze tijdig
aan te vragen.

Gebrek aan inval / groepen
sluiten
Het is nog steeds moeilijk om
invalleerkrachten voor het onderwijs te vinden. Wanneer er
geen vervanging beschikbaar is
en het ons ook niet lukt om
intern te schuiven, dan zijn wij
genoodzaakt om een groep
thuis te laten blijven. Ons streven is, bij een sluiting van een
groep, om ouders minimaal de
dag ervoor te informeren. Het
kan echter ook voorkomen dat
we op de dag zelf nog afmeldingen van leerkrachten krijgen en ondanks onze maximale
inspanningen geen invaller
vanuit eigen team of de invalpoule hebben kunnen regelen.
We zijn dan genoodzaakt diezelfde dag een groep te sluiten. We hopen dit uiteraard te
voorkomen, maar soms is het
helaas niet van tevoren te
voorzien.
Sportdag
De sportdag voor de groepen 3
t/m 8 vindt plaats op woensdag 28 september. Wij organiseren dit in samenwerking met
atletiekvereniging A.A.C.’61
(sportpark Stadsbroek) en maken gebruik van het terrein
van A.A.C.’61.
De leerlingen gaan deze ochtend actief aan de slag met
een aantal atletiekonderdelen,
zoals 60 meter hardlopen, verspringen, kogelstoten, balwerpen, een duurloop en een hindernisbaan.
Kinderen dienen zelf gebracht
en gehaald te worden. Indien
uw kind op eigen gelegenheid
naar huis mag, moet de leerling dit wel melden bij de
groepsleerkracht.
Er is op het terrein geen gelegenheid om om te kleden, dus
graag in sportkleding komen.
We kijken uit naar een gezellige, sportieve ochtend!

Fietscontrole
Donderdag 29 september vindt
de jaarlijkse fietskeuring weer
plaats op school. Vrijwilligers

van Veilig Verkeer Nederland
(VVN) komen dan de fietsen
van de leerlingen van groep 45, 6, 7 en 8 keuren en taal
geven aan de onderdelen van
de fiets.
Kunt u ervoor zorgen dat de
leerling deze dag op de fiets
naar school komt? Dan kan
deze samen met de vrijwilliger
van VVN gekeurd worden.
Deze activiteit gebeurt in het
kader van het Drents Verkeers
Label. Onze school is al een
aantal jaren gecertificeerd.

Gastlessen brandweer
Jaarlijks biedt de Brandweer
Assen aan alle scholen een
gastles Brandveilig Leven. Dit
schooljaar staan de gastlessen
ingepland op dinsdag 11 oktober (gr. 7 en 8) en donderdag
13 oktober (groepen 1 t/m 6).
Alle groepen krijgen de gastles
Brandveilig Leven. In deze lessen wil de brandweer de leerlingen bewust maken wat ze
zelf kunnen doen om brand te
voorkomen en mocht er toch
brand ontstaat, hoe het dan
snel ontdekt kan worden en
wat ze dan juist wel/niet moeten doen.
Excursies / gastlessen
Gedurende het schooljaar
staan er diverse excursies /
gastlessen op het programma
voor de groepen. Deze data
staan niet altijd in deze algemene nieuwsbrief. De leerkrachten informeren ouders
hierover via het ouderportaal.
Peuteropvang Valkenhorst
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal is speciaal
voor kinderen van 2 en 3 jaar
ontwikkeld en wordt aangeboden binnen de Valkenhorst.
Spelend worden kinderen
voorbereid op een soepele
overgang naar groep 1.
Peuters komen (meestal 2)
dagdelen per week bij ons in

vaste groepen bij elkaar. De
kinderen spelen, leren en
ontwikkelen in een veilige
omgeving. Aan de hand van
het programma Uk & Puk organiseren we leuke en leerzame activiteiten.
Het programma Uk & Puk is
speciaal ontwikkeld voor
kindcentra en peuteropvang.
Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen.
Het doel van het programma
Uk & Puk is om peuters in
hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en
te ontdekken.
Uk & Puk biedt kinderen de
speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied
van spraak en taal, omgaan
met gevoelens, omgaan met
elkaar, bewegen en ruimtelijk
begrip. Zo zorgen we voor
een optimale overgang naar
het basisonderwijs!
Denkt u aan peuterspeelzaal
voor uw zoon of dochter? Wilt
u meer informatie hierover?
Neem dan eens een kijkje op
www.plateau-kinderopvang.nl
Voor meer informatie kunt u
ook mailen naar directie@
kindcentrum-valkenhorst.nl

Heeft u vragen,
stel ze gerust!
Vriendelijke
groeten,
Team
Kindcentrum
Valkenhorst

