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Beeld-coaching
Deze week hebben onze leerkrachten bezoek gehad
van een beeldcoach. Beeld-coaching is dé manier om
je als leraar verder te ontwikkelen. Met een beeldcoach
analyseer en bekijk je opnames van jezelf die in de
klas zijn opgenomen. Beeld-coaching is een zeer krachtige vorm van coaching. In
de beelden is namelijk heel goed te zien wie je bent als leraar en hoe leerlingen op
je reageren. Bij beeld-coaching zijn je kwaliteiten het startpunt voor verdere
ontwikkeling. Volgende week zullen de leerkrachten de opname bekijken en
plannen maken voor hun verdere ontwikkeling.
BSO Kids
We hebben nu sinds een paar weken een nieuwe
organisatie die onze buitenschoolse opvang (BSO)
verzorgd. Dit is KIDS. Het lokaal is geheel opnieuw
ingericht en op de buitengevel zijn bij de
Wagemakerborden, bordjes geplaatst van deze opvang. Gezocht is naar een
opvang die sportievere activiteiten aan gaat bieden zodat het voor de kinderen
leuker is op de BSO. Ook streven we naar een intensieve samenwerking tussen
school en opvang. Dit zullen we in de toekomst vorm gaan geven. De komende
tijd zijn er verschillende sportieve activiteiten zoals een voetbal-clinic,
dansworkshop en Spurd-workshops.
Heeft u al gehoord dat……
 Eva van groep 5 op 29-3 afwezig is en dat Peggy (een ervaren
(inval)leerkracht van Opspoor) die dag les geeft aan de groep?
 Er morgen een staking in het onderwijs is en dat dit al in vorige Weekflitsen
te lezen was?
Belangrijke data
15 maart
School gesloten i.v.m. onderwijsstaking
29 maart
Afsluiting schoolproject
4 april
Theoretisch verkeersexamen gr. 7
12 april
Groepen 7 en 8 naar Artis
16/17 april
18 april

Cito Eindtoets gr. 8
Paasspellendag

Word media coach van uw kind
Workshopavond
Het It-Lab OPSPOOR en de Bibliotheek Waterland verzorgen in kader van de
Media Ukkiedagen een avond waar de volgende vraag centraal staat:

Hoe kan ik mijn kind op een speelse en leuke manier
in deze digitale wereld begeleiden?
Tijdens de workshops kunt u ontdekken en kennismaken met

Robots, VR Brillen, leesapps met AR ( aughmented reality)
en nog veel meer materialen
Al doende krijgt u gelijk antwoord op de volgende vragen
:

Is het belangrijk dat mijn kind leert omgaan met de digitale media?
Hoe ga ik om met schermtijd?
Hoe lees ik interactief voor?
Welke apps zijn geschikt voor mijn kind?
Hoe combineer ik oude media met nieuwe media?
Met welke materialen kun je spelen en leren ?

Heeft u ook zin in deze avond?
Deelname is gratis maar graag opgeven op de website van Bibliotheek Waterland
www.bibliotheekwaterland.nl > knop activiteiten > kaartverkoop
Of rechtstreeks via de link hieronder
www.bibliotheekwaterland.nl/mediaukkiedagen
Voor wie: Voor iedereen met kinderen in de kleuterleeftijd van 4 tot 6 jaar
Datum : 3 april 2019
Tijd : 19.30 uur
Plaats : Bibliotheek Waterland

Tot dan!

