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AGENDA
juli
1
wo
Musical groep 8
2
do
Doorstroom
3
vr
Portfolio 2
4
za
5
zo
6
ma
7
di
8
wo
Meester-en juffendag
9
do
Gala groep 8
10 vr
Laatste schooldag Groep 8 vrij
11 za
12 zo
13 ma
Zomervakantie start school op 24 aug.
14 di
15 wo
16 do
17 vr
18 za
19 zo
20 ma
21 di
22 wo
23 do
24 vr
25 za
26 zo
27 ma
28 di
29 wo
30 do
31 vr
Belangrijke data in augustus
24 augustus start schooljaar

Jarig
Janne in groep 8

Puck in groep 1-2
Tobias in groep 4
Aicha in groep 1-2
Cheryl in groep 3

Fenne in groep 7
Willem in groep 6
Inez in groep 4

Jara in groep 1-2
Pien in groep 6

WELKOM OP SCHOOL
Welkom Luuk, in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie.
We wensen jou een fijne schooltijd met warme vriendschappen
en mooie herinneringen.

EVEN TERUG- EN VOORUITKIJKEN
Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen. Tijd om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Een
ander schooljaar dan we hadden gedacht. Onderwijs op afstand en daarna in groepen naar school.
Van u, als ouder, werd in een keer verwacht dat u ook nog onderwijs aan uw kinderen moest geven.
We zijn onder de indruk van de manier waarop u dat heeft gedaan.
We willen ook graag vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar. Wat verandert er?

JEELO
Het afgelopen jaar hebben we met veel plezier gewerkt met de Jeelo-projecten:
Leren voor later, Veilig helpen, Maken van je eigen product, Beleven van onze planeet, Zorgen voor
jezelf en anderen en Omgaan met natuur. Door het onderwijs op afstand zijn de laatste twee projecten
anders gelopen dan we hadden gepland. Wat zijn we blij met ‘De Kikkertuin’ achter onze school. Nog
nooit was natuuronderwijs zo dichtbij.
Voor komend jaar is de planning
Week 36 tot en met week 42
Week 44 tot en met week 51
Week 1 tot en met week 6
Week 8 tot en met week 11
Week 12 tot en met week 17
Week 22 tot en met week 28

Omgaan met elkaar
Omgaan met geld
Leren van personen van vroeger
Veilig in het verkeer
Zorgen voor dieren
Inrichten van je eigen omgeving

We doen ook dit jaar weer een beroep op ouders om hun
expertise tijdens de projecten in te brengen. Heeft u een beroep
of hobby die past binnen een van deze projecten, dan
waarderen we het als u dat doorgeeft aan de leerkracht. Bij het
arrangeren van het project kunnen we daar rekening mee
houden.

PARRO
In het begin van dit schooljaar hebben we Parro
geïntroduceerd. Parro is de ouder-communicatie-app waarin
berichten, nieuwsbrieven en foto’s bij elkaar staan. In de
gespreksplanner kunt u digitaal inplannen wanneer u op
gesprek wilt komen. Ook heeft u uw privacyvoorkeuren aan
kunnen geven.
Parro kan als app op uw telefoon, maar het is ook mogelijk
om vanaf uw computer in te loggen.
Nieuw in Parro is de mogelijkheid om een jaarboek te maken
van mooie herinneringen en foto’s. U kunt dit jaarboek zelf
samenstellen. In de bijlage vindt u de ouderbrief hierover.
We wijzen u er wel op de kosten van het jaarboek voor uw
eigen rekening zijn.
Vanaf 1 augustus kunt u voortaan met één account inloggen bij alle producten van Parnassys. Voor
onze school betekent dat u met hetzelfde account inlogt in Parro en in het ouderportaal. Voor 1
augustus wordt u, door Parro, geïnformeerd over deze nieuwe service.

NIEUWE REKENMETHODE WIG5

We gaan werken met een nieuwe
rekenmethode. Wereld in Getallen 5.
Deze methode is gebaseerd op de
laatste didactische inzichten.
Drie didactische modellen, het
hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en
het handelingsmodel, zorgen ervoor
dat, samen met de observaties van de
leerkracht, we snel en scherp zicht
krijgen op de onderwijsbehoeften van
de kinderen.
De nieuwe De wereld in getallen is
een ‘hybride’ methode. Dit betekent
dat deze methode papieren en
digitale leermiddelen combineert. Per klas kunnen we een keuze maken uit de papieren of digitale
variant. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden.

De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is
geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier biedt WIG5 een werkboekje aan. Zo werken
de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en
als ze moeten meten met een liniaal.
De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan
met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen
werken met leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.
Komend schooljaar gaan de groepen 3 tot en met 7 werken met de papieren variant.
Op advies van de samenstellers van de nieuwe rekenmethode maakt groep 8 gebruik van de oude
rekenmethode Wereld in Getallen 4. Voor deze groep is de overstap naar de nieuwe methode te groot
en kan leiden tot verwarring.

STRATEGISCH BELEID
Het strategisch beleid geeft richting aan alle belangrijke beslissingen die in de organisatie worden
genomen. Ouders, raad van beheer, GMR, personeel en directies hebben het afgelopen jaar in
verschillende bijeenkomsten gepraat wat onze speerpunten voor de komende vier jaar zijn. Dit beleid
vertalen we naar het schoolplan en vandaaruit zetten we acties uit om goed onderwijs vorm te geven.

OPROEP NIEUW LID GMR CADANS PRIMAIR

Dit jaar nemen we afscheid van Bas Dobbelaer in de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad). We kennen Bas als een betrokken en deskundige ouder die zich met hart en
ziel heeft ingezet voor de belangen van de scholen binnen Cadans Primair.
Heel hartelijk bedankt Bas, voor jouw inzet en al het werk dat jij namens de ouders hebt gedaan.
We zijn op zoek naar een ouder die, namens de school, in de GMR zitting wil nemen. Heeft u
belangstelling dan kunt u dat doorgeven aan Wilma van der Pol. w.vanderpol@cadansprimair.nl
Taakomschrijving:
Beleid dat op bestuursniveau wordt ontwikkeld, wordt ter advisering of instemming voorgelegd aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Bij de beleidsvoorbereiding wordt de GMR ook actief betrokken.
In de GMR wordt gewerkt met commissies op het gebied van financiën, onderwijszaken en
personeelszaken om onderwerpen die op de agenda staan goed voor te bereiden. De GMR behartigt
uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de twaalf scholen binnen Cadans primair en
er komen dan ook in beginsel geen zaken aan de orde die een specifieke school aangaan.
Elke school heeft één leerkracht en één ouder afgevaardigd in de GMR.

BRIGADIEREN EN LUIZENCONTROLE
In het vorige schoolbericht hebben we u verteld dat, met ingang van het nieuwe schooljaar, de
oversteekplaats met brigadiers bij de kerk vervalt. De oversteekplaats met brigadiers bij het
Pannenkoekenbos blijft wel. Het rooster is rond, met dank aan Femke Vessies.
Voor de luizencontrole heeft zich tot nu toe één ouder opgegeven. Iedere eerste woensdag na een
schoolvakantie, is er controle in alle groepen. In de groepen waar neten en/of hoofdluis worden
gevonden, is er in de derde schoolweek na de vakantie een hercontrole. Vele handen maken licht werk.
Als er voldoende ouders zijn (6-7) is het een uurtje werk. U kunt zich opgeven bij Wilma van der Pol
w.vanderpol@cadansprimair.nl
Mariët van de Ven heeft jarenlang de luizencontrole gecoördineerd. Zij stopt dit jaar omdat haar
jongste zoon van school gaat. Heel hartelijk bedankt Mariët voor jouw werk en inzet.

VAKANTIEBIEB

Meer informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl.

JEELO
Fotoshoot Jeelo
Hallo ouder(s) en verzorgers van gr 1-2-3-4,
In het vorige schooljaar zijn er van enkele kinderen uit groep 1 t/m 4 foto's gemaakt.
(Uiteraard hebben de betreffende ouders hiervoor toestemming gegeven.)
Deze foto's zijn gebruikt bij de rekenopdrachten van Jeelo.
Binnen dit programma kunt u nu de foto's vinden. Ze staan bij de rekenlijn.
Kijkt u maar eens bij de volgende nummers: 1966 - 1967 - 2863 - 2890 - 3058 - 3061 - 3216 (alleen
de benen 😉) - 3233 - 3234 - 3235 - 3236 - 3308 - 3320#trots#leuk
Bij het kopje: zoeken kunt u ook het nummer intikken zodat u zelf de eenheid kunt bekijken.

Veel kijkplezier groetjes en nogmaals dank als u uw kind mee heeft laten doen; ook namens fotograaf
Esther!!
Anne-Marie Beks

NIEUWS VAN HET BERENHUIS

NIEUWS UIT DE OMGEVING
In de bijlage vindt u een brief van de organisatie van bouwdorp Jesch met informatie over een
alternatief programma op maandag 17 en dinsdag 18 augustus.

