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Openbare Daltonschool Elserike

6 november:
Studiedag!
De tweede studiedag van dit jaar
staat voor aanstaande dinsdag op
de kalender. Deze studiedag staat
volledig in het teken van het sociaal-emotionele ontwikkeling van
alle leerlingen op school.
We analyseren de vragenlijsten die
door zowel leerlingen als leerkrachten zijn ingevuld.

Aftellen richting de decembermaand...
Net als elk jaar begint het zo net na de herfstvakantie bij heel veel teamleden toch
wel een beetje te kriebelen en dat heeft niks te maken met een droge huid, allergie
of hoofdluis. De decembermaand is namelijk iets waar we met z’n allen toch wel
naartoe leven en die komt steeds dichterbij! Achter de schermen zijn we al een
tijdje druk met het voorbereiden van alle activiteiten rondom het Sinterklaas– en
het Kerstfeest. Hoewel er geen kerstmarkt op de planning staat dit jaar, pakken
zoals elk jaar wel weer groots uit!

We bespreken eveneens de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling “Kwink” en kijken naar de zogenaamde Dalton Ik
-doelen.
De leerlingen zijn dus allemaal
dinsdag de 6e november vrij.

Mentoractiviteit “Sinterklaas”
De eerste activiteit in het kader van de decembermaand staat voor 19 november
op de planning. Elk jaar wanneer Sint in Nederland is aangekomen, proberen we de
school zo mooi en gezellig mogelijk aan te kleden. Dit jaar gaan we weer met z’n
allen (van groep 1 t/m 8) de school versieren. We maken er een mentoractiviteit
van dus dat betekent samen aan de slag, om de school er weer tiptop uit te laten
ziet op het moment dat we de Sint op 5 december ontvangen.
Verdere informatie over hoe de Sinterklaasviering in zijn werk gaat, krijgt u binnenkort in een volgende speciale nieuwsbrief.

Musicals
De decembermaand staat dit jaar eveneens in het teken van maar liefst twee musicals! Groep 5&6 spelen dit jaar de Sinterklaasmusical. Op dinsdagavond 4 december speelt de groep de musical voor ouders, grootouders en andere belangstellenden en ‘s ochtends op 5 december krijgen de leerlingen maar ook Sint en zijn Pieten de musical te zien.
De tweede musical wordt in de laatste week voor de kerstvakantie opgevoerd door
groep 7&8. Vorig jaar was het tijd voor de tweejaarlijkse kerstmarkt en dit jaar
gaan we weer eens de volledige versie van “Scrooge, a Christmas Carol” opvoeren.
Wanneer deze typische kerstmusical zal worden opgevoerd krijgt u zeer binnenkort te horen.
Voor beide musicals hebben we waarschijnlijk nog wel wat hulp nodig. Vooral
Scrooge is een kostuumspektakel, waar in de voorbereiding nog wel wat werk zit.
Via Parro en/ of e-mail zullen we de ouders in kwestie oproepen om te assisteren.
Hou de komende nieuwsbrieven in de gaten voor alle details rondom Sint en Kerst.
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Onderwijsinspectie op bezoek
Net als 6 andere scholen binnen onze
stichting wordt ook Elserike in de weken na de herfstvakantie bezocht door
de Onderwijsinspectie. De laatste keer
was ruim 7 jaar geleden, het werd dus
ook wel weer eens tijd.
De inspectie onderzoekt een viertal
standaarden:

Schoonmaakavonden
Omdat we weten dat bij velen van u de agenda al in een vroegtijdig stadium
volstroomt, hebben we ervoor gezorgd dat we ook in een vroeg stadium een
indeling hebben t.a.v. de schoonmaakavonden. De schoonmaakavonden hebben
we ingesteld om de lokalen, gangen en nevenruimtes een extra schoonmaakbeurt te geven. Gieneke, onze schoonmaakster van Asito, doet haar uiterste
best, maar ze heeft niet voldoende tijd om onder de kasten, in de kasten, bij de
computers etc. schoon te maken. Vandaar dat we twee keer per jaar met een
groot aantal ouders (op vrijwillige basis!!) in ongeveer anderhalf uur de school
weer Spic & Span proberen te maken.

•

Zicht op ontwikkeling

•

Didactisch handelen

•

Kwaliteitszorg

•

Kwaliteitscultuur

De standaarden worden beoordeeld
door gesprekken met leerkrachten,
leerlingen en klassenbezoeken.

Nogmaals... deelname op deze avonden kunnen en willen we zeker niet verplichten, maar vele handen maken natuurlijk licht werk. De avonden beginnen
om 19.30 uur.
Mocht u wel willen helpen maar op de dag waarop u bent ingedeeld niet kunnen, bent u vrij om te ruilen met iemand of om op de andere datum gewoon aan
te schuiven.
11 maart 2019
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Stichting OPOHvT
bestaat 10 jaar!
Op 1 januari van dit jaar vierde onze
stichting zijn 10-jarig jubileum. Het
bestuur waar alle 11 openbare basisscholen in de Hof van Twente onder
verenigt zijn, heeft zijn personeel
uitgenodigd om dit heuglijk feit te
vieren op dinsdag 20 november a.s.
Vandaar dat de contactmomenten die
op die dag gepland stonden zijn verzet naar woensdag 21 november.
De stichting werd opgericht nadat het
openbaar onderwijs na de gemeentelijke herindeling verzelfstandigde. De
clusters, Markelo, Goor, Ambt Delden
en Diepenheim kwamen toen samen
onder één bestuur terecht.

Project VR-brillen
trekt de aandacht!

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft
gezien, trekt ons project ten aanzien
van de VR-brillen veel aandacht.
Op maandag 15 oktober hadden de
leerlingen in onze groep 7&8 een primeur. Voor het eerst werd er in Nederland met een basisschoolklas gewerkt
met VR-headsets.
De 32 headsets zijn afkomstig van het
bedrijf Avantis in Groot-Brittanië. Het
product heet ClassVR en biedt behalve
de hardware (brillen) ook een online
platform waar een grote hoeveelheid
AR (augmented reality) en VR (virtual
reality) content te vinden is.
Met AR zien de leerlingen een door de
leerkracht uitgekozen voorwerp voor
zich op tafel. Met VR bevind je je als
gebruiker in een virtuele omgeving en
kun je om zelfs om je heen kijken om
te zien wat er daar allemaal te ontdekken valt.
We willen met de headsets vooral de
verwondering bij kinderen teweegbrengen. Een reisje naar de Pyramides
in Egypte, naar de dinosauriërs in de
prehistorie of een reis door het zonnestelsel. Alles is dan mogelijk.
De brillen zijn behalve als middel ook
als opzichzelfstaand doel in te zetten.
De leerlingen kunnen namelijk ook zelf
een virtuele omgeving bouwen via
bijvoorbeeld Paint 3D of CoSpaces. Een
leuk project voor leerlingen die binnen
talent willen afstuderen in het domein
“Communicatie & ICT”? Zeker weten!

Data contactmomenten gewijzigd!
Op maandag 19 en woensdag
21 november plannen we voor
de ouders van de kinderen in
groep 1 t/m 8 een eerste contactmoment.
Dit contactmoment zal vooral
gaan over het welbevinden en
sociaal– emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter. We
hebben hiervoor speciaal volgsysteem waarbij zowel de leerling als de leerkracht observatie
– en vragenlijsten in moeten vullen.
Omdat de eerstvolgende gesprekken pas weer in februari zullen zijn, gaan
we ook kort de resultaten op cognitief gebied bespreken.
Om u in te schrijven voor deze gesprekken, zult u op maandag 12 november aan het eind van de middag een persoonlijke mail krijgen met daarin
een link. Die link leidt u naar de pagina waar u uit diverse tijden kunt kiezen. Hoe eerder u inlogt hoe meer tijden er nog beschikbaar zijn.
De inschrijving sluit op vrijdagmiddag 16 november om 15.00 uur.

Schoolfruit weer op woensdag, donderdag en
vrijdag!!
Vanaf komende week doet onze school
weer mee met het EUSchoolfruitprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt
op het eten van voldoende groenten en
fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten.
Elk jaar verandert de leverancier en vorige
week hebben we te horen gekregen dat ze
het ook dit jaar niet voor elkaar krijgen om
op maandag het fruit te leveren. Dit jaar
komt dus op weer dinsdagmiddag het fruit
voor drie dagen. De kinderen krijgen dan
dus op woensdag, donderdag en vrijdag tot de meivakantie een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens de “kleine” pauze.
Helaas vallen de kleuters dus op vrijdag buiten de boot. Afhankelijk van
welk fruit we elke week geleverd krijgen, bekijken we of we groep 1&2 op
donderdag een portie fruit meegeven.
Let op:
• Omdat de porties, die gratis geleverd worden, niet altijd even groot
zijn, mogen de leerlingen indien gewenst op deze dagen een extra
stukje fruit mee naar school.
• Kinderen die overblijven op dinsdag en donderdag, dienen voor het
overblijven gewoon een lunchpakket mee te nemen.
• Mocht uw zoon/ dochter allergisch zijn voor bepaalde soorten fruit,
horen we dit uiteraard graag van u.

Gezocht: Luizenmoeders, -vaders of -grootouders

Contact opnemen...
Neem voor meer informatie over
onze school in het algemeen of onze
activiteiten in het bijzonder gerust
contact met ons op.
Daltonschool Elserike
Adres: Herikerweg 36
7475 TT Markelo
0547362095
E-mail: daltonschool@elserike.nl
Website: www.elserike.nl
Facebook: www.facebook.com/
odselserike
Twitter: @elserike

Een erg nuttige groep vrijwilligers op
school is de groep met luizenmoeders.
Na elke vakantie van minimaal één
week, worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. De huidige groep luizenouders is relatief klein en bestaat
volledig uit ouders uit groep 8! Dat betekent dus een groot probleem voor de
komende jaren!!
We willen dus graag wat ouders aan deze groep vrijwilligers toevoegen.
Wie van u zou dus ongeveer 5x keer per jaar willen helpen om de kinderen te controleren op hoofdluis? Meestal duurt het niet langer dan een
half uurtje om alle kinderen kort na te kijken.
Mocht u bereid zijn ons te helpen, kunt u contact opnemen met school
via daltonschool@elserike.nl of 0547362095.
Daltonschool Elserike: “School met een warm hart”

TALENT: “KUNST & CULTUUR”
Een belangrijk en uniek project op Elserike is het project
dat tot nu toe bekend stond als “Excelleren in talent”. Dit
is het tweede jaar waarin we de leerlingen vanaf groep 3
laten werken aan 7 domeinen waarbij op dit moment het
thema “Kunst & Cultuur” aan de beurt is. De afgelopen
week zijn ze in het kader hiervan begonnen aan de
zogenaamde “Kunstweken”. Bij deze nieuwsbrief zit een
kleine folder met uitleg over dit leuke en interessante
project. Hieronder al vast wat informatie...
Tijdens “De Kunstweken” is ieder kind een kunstenaar. De
leerlingen verdiepen zich in leven en werk van een
beroemd artiest (Van Gogh, Picasso, Mondriaan of Keith
Haring) en worden vervolgens uitgedaagd zelf aan de slag
te gaan met opdrachten. Einddoel van het project is ieder kind op eigen niveau een echt kunstwerk te laten maken dat hun
normale pogingen overschrijdt, trots oproept en gezien mag worden.
Wat het project echt uniek maakt is dat alle deelnemers een persoonlijk museum op internet krijgen. Hier kan IEDEREEN hun
eigen kunstwerk bewonderen: ook opa en oma in een andere stad of zelfs een oom in Australië!
Echte fans kunnen bovendien een leuk aandenken met de kinderkunst bestellen.
Het gehele domein “Kunst & Cultuur” loopt nog tot aan de Kerstvakantie door want ook het subdomein “Fotografie” komt
nog aan bod.
De ouderraad heeft het project rondom Talentontwikkeling ook omarmt. Ze stellen ieder jaar maar liefst € 1000,beschikbaar om hiervoor diverse materialen aan te schaffen. Dit jaar hebben we voor ons subdomein “Fotografie” een 10-tal
digitale fotocamera’s aangeschaft. We vinden het heel bijzonder dat de ouderraad deze stap zet. We zijn er zeker mee
geholpen en kunnen hierdoor de domeinen nog beter vorm gaan geven. Super!

