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woensdag 11 september 2019

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
11 september Algemene informatieavond
17 september Prinsjesdag
25 september Nieuwsbrief nieuwe stijl
2 oktober Start Kinderboekenweek
4 oktober Studiedag, alle kinderen vrijdag

8 oktober Vergadering MR
9 oktober Nieuwsbrief nieuwe stijl
11 oktober Afsluiting Kinderboekenweek
14 t/m 18 oktober herfstvakantie
21 oktober Cultuurweek

Gynzy
Op beide Eenbes basisscholen zijn wij gestart met een
pilot gepersonaliseerd leren met behulp van Gynzy:
reken- en spellingsoftware op Gynzy i pads. Dit zijn
adaptieve programma`s waarmee kinderen aan rekenen spellingsdoelen kunnen werken. Wij zetten dit
programma in naast de reguliere rekenlessen.
Leerkrachten krijgen door het werken met dit
programma snel inzicht in leerlijnen en de ontwikkeling
van kinderen.
Beide teams krijgen na de opstartperiode nog een
training.
De opstart is
tot nu toe
positief
verlopen, de
kinderen zijn
heel
enthousiast.
Over een aantal weken zullen we opnieuw verslag doen
met betrekking tot deze pilot.

Brandweer op bezoek
Afgelopen dinsdag heeft de Heindert bezoek gekregen
van een heuse brandweerman. De vader van Wouter is
namelijk brandweerman. Hij liet, in alle klassen zien, wat
een brandweerman precies doet. Na deze uitleg
mochten alle kinderen naar buiten
naar de brandweerauto. Daar werd
bekeken wat er allemaal aan
materiaal aanwezig is. Ook werd de
brandweerslang aangesloten en
mochten de kinderen zelf spuiten.
We willen brandweerman Thomas
en zijn vrouw Karin hartelijk
danken voor deze leuke les.

Leerlingenraad
Vorige week was het een spannende
week voor de mededingers van de
groepen 5 t/m 8 die lid wilden worden
van de leerlingenraad. Zij hebben hun
best gedaan het verkiezingsprogramma
te onderbouwen. Na een spannende
strijd zijn de volgende leerlingen gekozen voor de
leerlingenraad: Liv van der Linden groep 5, Fleur Kuijpers
groep 6, Lars van Stiphout groep 7 en Nick Fuchs uit
groep 8. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie heel
veel succes.

Klasbord
We gaan werken met Klasbord: Klasbord is een gratis
social media tool voor het primair onderwijs en de
buitenschoolse opvang. Klasbord maakt de
communicatie tussen school & thuis leuk, gemakkelijk
en vooral veilig. Als school kun je foto's, video's en
berichten uit de klas snel en gemakkelijk met
ouders/verzorgers delen. Klasbord is volledig AVGproof. Op de informatieavond krijgt u de inloggegevens.

Jarigen
18 sept.
19 sept.
24 sept.

Lars Rovers
Liana Galajeva
Sara van der Sanden

Ingezonden berichten
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