ALGEMEEN
Het eerste logboek van het nieuwe schooljaar
De tijd vliegt voorbij! Na een heerlijke zomervakantie zijn we inmiddels alweer
in de derde schoolweek beland. We hebben een mooie start gemaakt met de
Haka op het schoolplein. Alle kinderen en ouders konden op deze manier hun
energie flink kwijt om powerfull het nieuwe jaar te beginnen. We hebben ook
flink wat nieuwe leerlingen op school mogen begroeten. Wij wensen hun natuurlijk heel veel succes en plezier bij ons op de Zeppelin.
In het bijzonder willen wij Jessie v/d IJssel en haar vriend heel veel succes wensen. Jessie is onze onderwijsassistente. Zij begeleidt veel kinderen bij ons op
school en staat op vrijdag voor de Victorgroep.
Op 21 augustus is Jessie bevallen van haar zoon Vinnie. Dat was nog niet helemaal de bedoeling, maar Vinnie had wel erg veel haast om zijn beide ouders
te zien. Hij is met 30 weken geboren en ligt nu dus nog in het ziekenhuis. Met
Vinnie gaat het naar omstandigheden erg goed. Hij is een sterke, maar nog
iets te kleine kerel die het zeker gaat redden.
We gaan er weer een goed jaar van maken en hopen u via het logboek van
voldoende informatie te kunnen voorzien.
Tot slot wensen wij alle collega’s van de Zeppelin dit schooljaar veel plezier met
de leukste kinderen van Barendrecht!
Namens het team,
Hans-Peter de Vogel & Daniëlla Kropmans

Donderdagavond 14 september bijpraten over Combiklassen
Tijdens de zomervakantie hebben de leerkrachten hun voorbereidingen getroffen om goed van start te kunnen in hun combinatieklassen. Vorige week
woensdag hebben we met een externe trainer een studiemiddag gehad over
dit onderwerp. Zoals afgesproken met de MR gaan we op donderdag de 14e,
vanaf 19.30 uur, de ouders van de Combiklassen bijpraten. Dit duurt tot ongeveer 20.30 uur. U bent van harte welkom!

Oudervertelgesprekken:
In week 38 (18 t/m 22 september 2017) zijn er weer de oudervertelgesprekken.
Zoals de naam al zegt, is dit een ouder vertelgesprek, u bent dus het meest aan
het woord. De leerkracht zal voornamelijk vragen stellen.
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De gesprekken nemen een kwartier in beslag en worden gevoerd naar aanleiding van een vragenlijst. U heeft deze vragenlijst al eerder ingevuld, maar wij
vragen u dit jaar het formulier opnieuw in te vullen. Dit in verband met enkele
toegevoegde vragen. Daarnaast is het mogelijk dat er iets is veranderd (bijvoorbeeld in de thuissituatie of m.b.t. de specifieke behoeftes van uw kind) en
dat de nieuwe leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte moet zijn.
De informatie die wij tijdens de oudervertelgesprekken verkrijgen, hebben wij
nodig om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van uw kind(eren).
Vanaf 11-09-2017 hangen de inschrijflijsten bij de deur van de klas.
Op deze datum ontvangt u de aangepaste vragenlijst via de mail. De ingevulde vragenlijst kunt u inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
Wij hopen op een grote opkomst!

EarlyBirdDay
Op dinsdag 26 september is het de Internationale dag van de talen. Op deze
dag vieren wij de invoering van vroeg vreemdetalenonderwijs op de Zeppelin.
De gehele dag staat in het teken van Engels. Hieronder vindt u een overzicht
van de activiteiten die deze dag zullen plaatsvinden. Wij zouden het leuk vinden als u deze dag met ons wilt vieren!

8.30 – 9.00 uur

Programma EarlyBirdDay op de Zeppelin
Gr 1 t/m 4 in de speelzaal
Opening

9.00 – 10.00 uur

Take a look in our group

10.30 – 12.00 uur
13.05 – 14.05 uur

Groepsoverstijgende
activiteit
Showtime

14.15 – 14.30 uur
14.30 – 14.45 uur

Opening Language Lab
(in de hal bij groep 3 & 4)

Gr 5 t/m 8 in de bovenhal
U bent van harte welkom om tijdens de les Engels een kijkje te nemen in de groep van uw
kind(eren)!
De kinderen werken samen met
kinderen uit een andere groep.

Op het plein (bij slecht weer zal het
binnen plaatsvinden).
Gr 1 t/m 4
Gr 5 t/m 8

Agenda
Onze jaarplanning staat op de site! Hierin staan o.a. onze studiedagen vermeld. Op deze dagen hebben de kinderen geen school. Onze eerste studiedag is op donderdag 5 oktober! U kunt onze schoolagenda ook op de agenda
van uw smartphone installeren.

Uw gegevens!!
Het is voor ons heel belangrijk dat wij op school over uw juiste gegevens beschikken. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met uw kind dan moeten we u
natuurlijk wel kunnen bereiken.
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Het logboek, groep gerelateerde brieven en ook andere berichten worden via
de mailservice van ParnasSys verstuurd. Hiervoor is het belangrijk dat wij uw
juiste mailadres hebben.
Veranderingen betreffende uw persoonlijke gegevens kunt u bij de leerkracht
van uw kind of via het ouderportaal van ParnasSys doorgeven.
Indien u dit logboek niet via de mail heeft ontvangen, wilt u dan uw (juiste)
mailadres doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Het logboek zal natuurlijk
ook gewoon op onze website te lezen zijn.

Afspraken op school
Via het logboek willen wij weer een paar afspraken onder uw aandacht brengen. Deze afspraken zijn er om met elkaar te zorgen voor een veilige omgeving
voor alle kinderen.
Met name de kleuters kunnen door te veel drukte niet goed door hun ouders
naar de groepen worden gebracht en dat veroorzaakt een onveilige situatie
en onnodige opstoppingen.
Het verzoek aan alle ouders is dan ook om kinderwagens in de school zoveel
mogelijk te voorkomen.
Daarnaast vragen wij u rekening te houden met de onderstaande punten:
 Ouders en kinderen die met de fiets naar school komen worden verzocht
om de fiets van de kinderen in de fietsenstalling te zetten bij onze schoolingang, niet tegen de muur dat veroorzaakt een moeizame doorgang.
 Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school zijn. Te laat binnenkomen
stoort de groep en het kind mist een deel van de les.
 Ouders zijn zeer welkom bij ons op school, kom de groepen in en bekijk het
werk met uw kind maar hou de tijd in de gaten. Bij de kleutergroepen gelden hierover aangepaste afspraken.
 Wij starten om 8.30 uur met de les. Wij willen u vriendelijk verzoeken het
schoolgebouw na de tweede bel te verlaten. In de hallen worden namelijk
ook diverse leeractiviteiten uitgevoerd.
 In verband met een goede doorgang (met name in geval van nood) mogen er geen steppen of andere soortgelijke voorwerpen in de hallen en
gangen geparkeerd worden. Wij vragen u de stepjes e.d. weer mee te nemen nadat u uw kind op school heeft gebracht.
Wij hopen op uw medewerking!

Verdelen
Het kan zomaar voorkomen dat een of meerdere leerkrachten afwezig zijn
door ziekte. Wij gaan dan altijd op zoek gaan naar een invalkracht, maar desondanks kan het voorkomen dat de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen.
Hieronder staat nog eens uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
 Wanneer een leerkracht ziek is en er absoluut geen vervanging beschikbaar
is, worden die dag de leerlingen verdeeld over andere groepen.
 Iedere groep heeft een verdeelschema, zodat de kinderen altijd in dezelfde
groep terecht komen als ze verdeeld worden.
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 Is diezelfde leerkracht de volgende dag nog ziek, dan wordt een andere
groep verdeeld, zodat de leerkracht daarvan kan inspringen in de groep
van de zieke collega.
 Zijn er in een bepaalde bouw meerdere leerkrachten ziek, dan kiezen we
ervoor om de pijn eerlijk te verdelen en vragen we een leerkracht uit een
andere bouw de groep van de zieke collega over te nemen. Op deze manier proberen we te voorkomen dat er b.v. in de bovenbouw 2 groepen
verdeeld worden op een dag.
Er wordt per jaar bijgehouden welke groep verdeeld is geweest, zodat niet
steeds dezelfde groep verdeeld moet worden. Het kan dus voorkomen dat de
leerkracht van uw kind aanwezig is en dat uw kind dan toch verdeeld wordt.
Wij begrijpen dat dit vervelend is. U kunt er echter op rekenen dat wij er alles
aan doen om de groepen van een leerkracht te voorzien.

Luizen
Met ingang van afgelopen schooljaar maakt de bovenbouw geen gebruik
meer van luizenzakken. Met het afschaffen van de luizenzakken in de bovenbouw, volgen wij het advies van het RIVM op.
De onderbouw blijft de luizenzakken nog wel gebruiken. Hier heeft het gebruik
van de luizenzak een praktische kant; kinderen kunnen op deze manier makkelijker hun jas aan de kapstok hangen.
Voor de zomervakantie hebben de kinderen in de onderbouw hun luizenzak
mee naar huis gekregen om te wassen. Wilt u de luizenzak van uw kind weer
meenemen naar school en aan het juiste haakje bevestigen, als dit nog niet
gebeurd is.
Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid
van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft
kunnen plaatsvinden naar anderen. De behandeling bestaat uit twee weken
lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel.

Inmiddels heeft de luizencontrole plaatsgevonden en wij zijn blij met de hulp
van alle pluismoeder!
De groepen waar luizen of neten werden gesignaleerd zijn via de mail op de
hoogte gebracht. Op deze manier hopen we de luis onder de duim te houden.
We horen van sommige ouders dat zij thuis geen neten signaleren, het is soms
ook lastig [wanneer er sprake is van een gering aantal neten] om deze weer
terug te vinden.
De procedure op school is als volgt:
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Wanneer een moeder neten signaleert, haalt zij er een of twee moeders bij om
mee te kijken. Op het moment dat er door meerdere moeders neten worden
gezien, wordt er een melding gedaan.
Wanneer dit niet het geval is, komen de luizenmoeders na een week nog eens
kijken.
Wij merken wel dat de hoeveelheid luizen afneemt, de controle heeft dus echt
een goede werking!

Overblijfnieuws
Het nieuwe schooljaar is gestart! En we hebben er zin in!!
We beginnen meteen sportief. In de week van 18 september worden er tennistrainingen georganiseerd tijdens de overblijf. Alle overblijfkinderen die zin hebben om een balletje te slaan of te leren slaan, zijn van harte welkom op deze
trainingen.
De facturen voor de eerste betalingstermijn van de overblijf zullen halverwege
september verstuurd worden per mail. U heeft twee weken de tijd om deze
factuur te voldoen. Betaalt u via automatische incasso dan wordt de factuur
aan het eind van september automatisch geïncasseerd. Heeft u nog geen automatische incasso maar wilt u dit wel? Dan kunt u een machtigingsformulier
aanvragen via info@deOverblijf.nl.
We zouden op de maandag nog graag vrijwilligers verwelkomen! Lijkt het u
leuk om met kinderen buiten te spelen en voor hen een leuke veilige pauze te
verzorgen? Tijdens het schooljaar krijgt u de mogelijkheid om (vrijblijvend) deel
te nemen aan diverse lezingen, een cursus “overblijfkracht” en een EHBO cursus gericht op kinderen.
U ontvangt een vergoeding van € 6,75 per pauze van anderhalf uur (geen invloed op uitkering o.i.d.) en wanneer uw kind overblijft, krijgt u een extra dag
gratis opvang. Maar vooral een heerlijke pauze met leuke kinderen is uw beloning.
Vanzelfsprekend krijgt u voldoende begeleiding en mag u gerust een keertje
komen proeflopen.
Bel of mail ons……06 33697150 / linda@deOverblijf.nl.
Tot het volgende Logboek.
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Nieuws over Dalton, Geluk en Pedagogische tact
Schooljaar 2017-2018
Dit schooljaar hebben we weer veel mooie, interessante en leerzame ontwikkelingen in het verschiet op het gebied van Dalton en Pedagogische tact. In
dit stukje willen wij u op de hoogte brengen van de meest belangrijke zaken
die op de planning staan.
Klas- en teambouwers:
Elke groep is dit schooljaar gestart met De Gouden Weken - het doen van spellen en opdrachten waarbij de verbinding tussen kinderen wordt gestimuleerd
en bevorderd. De eerste weken in een schooljaar zijn erg belangrijk voor het
vormen van een groep/ team.

Project Giraffendroom groep 1-2:
In de groepen 1-2 wordt het Project Giraffendroom uitgevoerd. Dit project is
gebaseerd op de theorie van Marchall B. Rosenberg (zie boektitels hieronder).
De kinderen leren tijdens dit project goed waar te nemen met hun zintuigen,
hun eigen gevoelens en die van een ander te herkennen en te benoemen en
welke behoeftes achter deze gevoelens zitten. Ook leren zij een verzoek aan
een ander te doen in "giraffentaal".
Mocht u het interessant vinden om hier iets meer over te lezen...

Klassenmanagement:
Dit schooljaar hebben we naast de combigroepen in de groepen 1-2, ook
combigroepen in de groepen 5-6 en 7-8. Dalton leent zich bij uitstek voor combinatiegroepen! Om de kwaliteit van het onderwijs in combigroepen verder te
ontwikkelen en te waarborgen volgen alle leerkrachten van de betreffende
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groepen een driedaagse cursus m.b.t. klassenmanagement. Deze cursus
wordt gegeven door onderwijsadviseur en projectleider Sonja de Lange.

Talentenjacht:
In de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen op “Talentenjacht". De kinderen mogen a.d.h.v. het invullen van lijsten ontdekken over welke talenten zij zelf beschikken. Heb je talent voor taal, getal, om in beelden te denken, beweging,
muziek, natuur of eerder talent voor mensen, jezelf of talent voor het bestaan?
De talentenjacht is ontwikkeld door Margrete Stoute-Boots van de stichting "De
Kracht van 8".

De Gelukskoffer:
De groepen 3 t/m 8 werkten vorig schooljaar al met de Gelukskoffer. De Gelukskoffer is nu ook ontwikkeld voor de groepen 1-2 en daarom gaan de leerkrachten van groep 1-2 op cursus om de lessen in geluk in de kleutergroepen
te kunnen geven. We starten hier na de kerstvakantie mee. Wij waren vorig jaar
de eerste gecertificeerde Gelukskofferschool van Nederland!
Onze zorgcoördinator, Josefien Bouwknegt, zal
eind september gecertificeerd Gelukskoffercoach zijn en aan de slag gaan met groepjes kinderen (en ouders) die net iets meer nodig hebben
op dit gebied.
Zie voor meer informatie: www.gelukskoffer.nl
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Rots en waterlessen:
Daar waar de Gelukskoffer m.n. op communicatief/ talig gebied bijdraagt aan
het geluk, zelfvertrouwen en een positieve relatie met jezelf en de ander, is de
"Rots en watertraining" een fysieke methode waarbij kinderen o.a. stevig leren
staan, leren opkomen voor zichzelf en rekening houden met een ander.
In januari zullen alle leerkrachten een training gaan volgen om de rots en waterlessen te kunnen inzetten in hun groepen.
Juffrouw Rosita en juffrouw Venessa gaan extra trainingen volgen om de kwaliteit van het aanbod op dit gebied te vergroten en te waarborgen.
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