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- JULI 2016

De afgelopen dagen hebben juf Vivian en ik in Vancouver, Canada een inspirerend
onderwijscongres gevolgd. Er is veel aandacht voor het diepe leren van kinderen en
volwassenen. Met diep leren wordt bedoeld dat kinderen vanuit de kennis en ervaringen die
zij hebben, onderzoek uitvoeren en op zoek gaan naar eigen oplossingen voor problemen en
zelf bijvoorbeeld iets nieuws ontwerpen.
Wij hebben ook zelf een workshop gegeven waarin we ons schoolthema ‘Around the World’
gepresenteerd hebben en in gesprek zijn gegaan met onderwijsmensen uit Canada,
Amerika, Uruguay, Finland, Australië en Nieuw Zeeland.

Tijdens het congres hebben wij via Skype contact gehad met groep 5a. Het was heel
mooi om te merken dat de kinderen erg betrokken waren bij onze reis. Dit bleek uit vragen
als: Hoe laat is het nu bij jullie? Welke temperatuur hebben jullie?
Wij hebben ook gesproken met leerkrachten en directeuren uit Finland. We hebben
afspraken gemaakt om vaker contact te leggen en de kinderen via Skype ook kennis met
elkaar te laten maken. Hierin kan ook aandacht zijn voor de verschillen en overeenkomsten
in de onderwijssystemen.
De komende twee dagen gaan we verschillende scholen
bezoeken om NPDL, new pedagogies deep learning, in
de praktijk te zien.
Nieuwbouw

Zoals vorige week via Schoudercom is
gecommuniceerd, is het de bedoeling begin mei te
starten met de sloop van het laagbouw-gedeelte van
onze oude school. Naast dit proces loopt er een
procedure om te komen tot een keuze van een
aannemer en wordt ook de bouwvergunning
aangevraagd.
Koningsspelen en meivakantie

Ik wens alle kinderen,
begeleiders en bezoekers
morgen veel plezier tijdens
de
Koningsspelen. Het team en vast ook alle kinderen
hebben er erg veel zin in. Vervolgens wens ik iedereen
ook een goede meivakantie toe!
Hartelijke groeten van Gertine Hazelaar

Koningsspelen

De Commissie vraagt met het oog op het mooie
zonnige weer, dat u uw kind extra drinken meegeeft en
goed insmeert met zonnebrandcrème.
Ook zijn de teken actief, daarom kan het geen kwaad
hierop extra te controleren na het spelen in het gras.
Ter herinnering:
(zie de brief die u op 3 april via Schoudercom ontving)

Verzamelen
De sportdag wordt gehouden op de 3 velden voor en achter de kantine van v.v. EBOH.
U kunt uw kind tussen 8:15 en 8:30 uur bij de groepsleerkracht op het hoofdveld
brengen.
12.00 uur einde gr. 1 t/m 4
14.15 uur einde gr. 5 t/m 8

Waar wordt de sportdag gehouden?
Op sportpark Schenkeldijk bij
v.v. EBOH
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht

20 april
21 april t/m 6 mei
08 mei
10 en 11 mei
15 mei
16 mei
21 mei
23 mei
30 mei
5 t/m 8 juni
5 juni
12 juni
13 juni
13 t/m juni

Koningsspelen
Meivakantie
Start nieuwe kleuters
Hemelvaartvakantie
Schoolreis groep 1 t/m 7
Veldkorfbaltoernooi
Tweede Pinksterdag
Veldkorfbal finale
Sporttoernooi Atletiek
Jeugd Avondvierdaagse
Vergadering MR
Vergadering OV
Sporttoernooi Rugby
Kamp groep 8

