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Oudergesprekken facultatief
In de week van 18 t/m 22 november zijn de
facultatieve oudergesprekken. Ouders kunnen,
Kalender
indien gewenst, om een gesprek vragen. Ook kan
11-11 St. Maarten
11-11 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur er een gesprek vanuit de leerkracht aangevraagd
worden. Het is een gesprek zonder rapport.
14-11 klassenbezoeken Topondernemers
15-11 Bezoek Vellesan groep 8
18-11 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur Klassenbezoeken Topondernemers
Drie keer per jaar zijn er klassenbezoeken bij
18-11 t/m 20-11 voorlopig advies lln. groep 8
Topondernemers met ondersteuning van een
18-11 t/m 22-11 facultatieve oudergesprekken
externe onderwijsspecialist. Tijdens de bezoeken
21 en 22-11 migratie naar Windows 10
kijken we naar:
20-11 OR-vergadering
- Hoe werken de kinderen aan hun
21-11 Brandweer groep 7A en 7B
leerdoelen binnen het thema?
- Hoe gaat de onderlinge samenwerking?
Vanuit de directie
Hoe vergaren de kinderen kennis?
- In hoeverre is ICT ondersteunend aan het
onderwijs bij Topondernemers?
- Hoe is de kwaliteit van de verwerking?
Hoe kunnen we kinderen stimuleren tot
het hogere orde denken?
- Hoe coachen of begeleiden de
leerkrachten de kinderen?
- Hoe toetsen wij het geleerde?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen
onderzoekend leren. Nieuwsgierig zijn hoort
daarbij. Topondernemers is daar een mooie
methode voor.
Hier doen wij het allemaal voor! Dank je wel Roos!
Landelijke staking
Ik wil alle ouders graag bedanken voor de
medewerking afgelopen week in verband met de
verwarrende berichtgeving omtrent de landelijke
staking.
Parkeren en op tijd in de klas
Beste ouders,
Soms moeten we weer een paar dingen herhalen:
Wilt u s.v.p. niet naast de kerk parkeren, dat
maakt de weg meteen smaller en daardoor
ontstaat er een onveilige situatie. Ook merken wij
dat de het aantal kinderen dat net te laat op
school komt, groeit. Graag allemaal op tijd in de
klas, zodat de lessen ook gewoon om half negen
kunnen starten. Alvast bedankt voor uw
medewerking!.

Migratie naar Windows 10
Op 21 en 22 november wordt de migratie naar
Windows 10 gerealiseerd. Die dag zullen alle
devices opnieuw geïnstalleerd worden. Verwacht
wordt dat op donderdag 21 november de
kinderen en de teamleden daar wel van zullen
hebben, waardoor computers, chromebooks en
digiborden die dag slecht of niet te gebruiken zijn.
Als het goed gaat, zijn de problemen de volgende
dag weer hersteld en kan iedereen weer volop
gebruik maken van alle ICT middelen.

Het voorlopig schooladvies
Kinderen van groep 8 krijgen deze periode het
voorlopig schooladvies. Een eerste overleg tussen
leerkracht, leerling en ouders om te kijken naar
welke V.O. school de leerling kan uitstromen. Eind
januari ontvangen de kinderen hun definitief
schooladvies.
Vanuit het team:
Topondernemers
De groepen 5 en 6 zijn binnen het thema van
Topondernemers ‘Stop Motion filmpjes’ aan het
maken. Ze bedenken een verhaal, maken een
storybord, zorgen voor een achtergrond en
verdelen onderling taken. Uiteindelijk is het
resultaat een echt filmpje dat gemaakt is met
behulp van een ipad. Groep 8 heeft laatst op de
dag van de duurzaamheid (10 oktober) een filmpje
gemaakt met behulp van een green screen. Dit zijn
voorbeelden van mooie eerste ervaringen op het
gebied van ons toekomstgericht onderwijs.

Rugby clinic
Afgelopen maandag hebben de kinderen uit groep
4 een rugby clinic gehad van RFC Haarlem.
Trainers Robin en Joyce hebben diverse spelletjes
gespeeld om de beginselen van het rugby aan te
leren. Heel leuk hoewel het nog erg lastig is om
een rugbybal te vangen en te gooien.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
donderdag 30 januari 2020
maandag 10 februari 2020
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Kerstvakantie 21-12-19/ 05-01-20
Voorjaarsvakantie 15-02-20/ 23-02-20
Tweede Paasdag 13-04-20
Meivakantie 25-04-20/ 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Pinksteren 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 22-11-2019.

