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Vanuit de directie
Zoals u inmiddels gewend bent, probeer ik u op de hoogte te houden van de onderwerpen die wij
tijdens de studiedag met het team behandelen.
De studiedag op 17 september jl. stond in het teken van 'het formatief assessment'. Om uw
geheugen nog even op te frissen, voor de zomervakantie hebben we de focus gehad op het
stellen van 'ik kan' doelen en het opstellen van succescriteria bij nieuwe lesstof. Dit is de eerste
strategie die hoort bij het formatief assessment.
Tijdens de studiedag van 17 september jl. hebben we de focus gehad op het tweede strategie. In
deze strategie gaat het er vooral om hoe er voorafgaand, tijdens en na een les bewijzen
verzameld kunnen worden als bewijzen van leren. Dat is best ingewikkeld en dit kost tijd om je
eigen te maken.
Op de studiedag van 10 oktober as. zullen de leerkrachten deze tweede strategie praktisch gaan
verwerken in hun lessen voor de komende periode.
Het team werkt enorm hard, zijn zeer betrokken, maar soms is het ook best wat veel. Samen
maken we de stappen en leren we van elkaar. Dit zijn mooie ontwikkelingen ten behoeve van het
verbeteren van ons onderwijs aan de kinderen. Het is een mooi team om mee samen te werken!
Personeel
Per 1 oktober start Sue Ellen Ighodaro op de DSV. Wij zijn heel blij dat ze ons team komt
versterken. Zij gaat samen met Sophie Hoefnagel groep 6b draaien.
Ook Patrice van Alphen start per 1 oktober haar werkzaamheden op de DSV in groep 5b.
Wij wensen hen natuurlijk heel veel succes en plezier.
Kinderboekenweek 3 oktober tot en met 12 oktober

3 oktober starten we met de kinderboekenweek.
Het thema van de kinderboekenweek is ‘Vriendschap’ met als motto:
‘Kom erbij!’
Gedurende deze anderhalve week zullen wij stil staan bij dit leuke
thema en het lezen van boeken.
Vorige week zijn er in school verschillende vriendschapsbankjes
geplaatst, maak er gezellig gebruik van.
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Feestelijke opening
Woensdag 3 oktober verzamelen alle groepen om 8.45 uur op het schoolplein om allen
aanwezig te zijn bij de feestelijke opening. De groepen 1/2 gaan om 8.30 uur eerst naar hun klas
om vervolgens met de leerkracht naar het plein te komen. De groepen 3 t/m 8 verzamelen op het
plein. Ouders zijn van harte welkom!
De afgelopen weken hebben we het lied van Kinderen voor kinderen geoefend: “Kom erbij!”. We
zullen met de hele school zingen en dansen.
Wij willen jullie vragen om de kinderen deze dag iets roods aan te laten doen.
Na de opening zullen alle kinderen naar hun eigen klas gaan en hun favoriete voorleesboek
ophalen om vervolgens met een DSV-maatje te gaan lezen.
Wij willen aan alle ouders vragen om in de week voorafgaand aan de kinderboekenweek, het
favoriete voorleesboek van jullie kind(eren) mee naar school te geven.
Kinderboekenmarkt
Niet alleen tijdens de lessen, maar ook buiten schooltijd willen wij aandacht schenken aan het
lezen van boeken. Daarom organiseren wij samen met Paagman “een Kinderboekenmarkt “ook
deze zal 3 oktober plaatsvinden van 12.30 tot 14.00 uur op de DSV in de speelzaal.
Loop gezellig met uw kind over de markt. Alle genomineerde boeken zullen aanwezig zijn. En bij
elke aankoop ontvangt u het kinderboekenweek geschenk. U kunt pinnen!!
Leuk detail
Isabelle van Duinen, werkzaam bij de BSO, heeft een nieuw boek geschreven: “Lilly maakt
nieuwe vriendjes”
Van Marte Jongbloed, de gastschrijfster die in de kinderboekenweek bij de groepen 7 en 8 op
bezoek komt, liggen er ook boeken op de markt (van o.a. de serie “Herre“).
Hoe leuk zou het zijn, wanneer zij het boek persoonlijk kan signeren tijdens haar gastles op 4
oktober op de DSV!
Mystery guest
In de periode van de Kinderboekenweek kan iedere klas dagelijks verrast worden door een
Mystery guest! 😊
U ontvangt binnenkort van de leerkracht een mail met daarin het verzoek of u tijdens het eten en
drinken van bijvoorbeeld de kleine pauze komt voorlezen in de klas van uw (klein)zoon of
(klein)dochter uit uw favoriete voorleesboek.
Dit kan een heel oud boek zijn, waaruit u vroeger zelf bent voorgelezen, het kan een boek zijn
dat over vriendschap gaat of wellicht een voorleesboek waar uw kinderen nu dol op zijn.
Het lijkt ons leuk als de leerkrachten en de ouders het geheim houden, dit is leuk en spannend
voor de kinderen.
We gaan er een mooi leesjaar van maken,
Vriendelijke groetjes,
De Leerkrachten van de DSV
Informatieavond groepen 7 en 8
Op dinsdag 30 oktober is er een informatieavond voor de ouders van leerlingen van de groepen 7
en 8 met betrekking tot de adviezen.
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