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Agenda
Ma 19 nov
Do 22 nov
Di 27 nov
Do 29 nov
26t/m29
nov

Na de studiedag hebben we als
teambuildingsactiviteit een escaperoom
gedaan. Binnen een uur proberen te
ontsnappen uit een kamer. Voor bijna
iedereen een nieuwe ervaring. We
hebben ontzettend veel plezier gehad
met elkaar en waren erg fanatiek!

Lootjes trekken Unit 3
MR vergadering
Jeugdverpleegkundige
GGD screening groep 2
Jeugdverpleegkundige
GGD screening groep 7
Voortgangsgesprekken
(niet verplicht)

Weekinfo
Studiedag en teamuitje
Tijdens de studiedag zijn we onder
andere dieper ingegaan op het geven
van feedback en het eigenaarschap van
kinderen. Zoals u kunt zien in
onderstaande gegevens van proffessor
Hattie heeft het geven van feedback veel
invloed op leerprestaties.
Effecten op leerprestaties
Hattie, 2009
Versnellen in curriculum .88%
Feedback geven .73%
Relatie Leraar-leerling .72%
Metacognitieve vaardigheden aanleren
.69%
Strategieën aanleren .60%
Directe instructie .59%
Sociaal economische status kind .57%
Doelstellingen expliciteren .56%
Hoge verwachtingen leraar .43%
Samenwerkend leren .41%
Schoolleider .36%
Huiswerk .29%
Klassengrootte .21%
We zijn ‘s middags aan de slag gegaan
met de weektaken om te kijken hoe we
het eigenaarschap van de kinderen
verder kunnen vergroten. De komende
periode gaan de leerkrachten wat zij
hebben bedacht met elkaar invoeren in
de units.

Voorzitter MR&
Hoofdluis coördinator
Marlous Beemsterboer
Mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl

Raad van Toezicht
Afgelopen vrijdag bezochten twee leden
van de Raad van Toezicht De
Zilvermeeuw. We zijn inhoudelijk in
gesprek geweest over onderwijs, de
aansluiting van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs en onze frisse
blik op hoe wij tegemoet komen aan de
verschillen tussen kinderen met het Unit
onderwijs.
Ouderochtend
Tijdens de eerste koffieochtend hebben
we een interessant gesprek gevoerd over
hoe we als school omgaan met de nieuwe
wet op de Privacy. Ook hebben we het
gehad over de fusie met De Kariboe per
schooljaar 2018/2019. Tot de volgende
koffieochtend!
Namens het team,
Sandra Dannenburg
Wisseling dagen juf Lindy en juf
Idske
Per 1 december wisselen de werkdagen
van juf Idske en juf Lindy in Unit 2.
De bezetting ziet er dan als volgt uit:
dagen

Ochtend

Middag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Marianne en Lindy
Marianne en Idske
Marianne en Lindy
Lindy en Idske
Idske

Marianne
Marianne
Lindy
Idske

Voorzitter OR:
Rebecca Egbers
or@obsdezilvermeeuw.nl

Tussenschoolse opvang:
Nettie Ooteman en Mirjam de Wit
Aanwezig: ma/do 8.30 u-9.00u
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

Lootjes trekken
Aanstaande zondag is het zo ver: dan
komt Sinterklaas aan in Nederland.
Wat hebben we er weer zin in en wat
hopen we dat hij ons ook dit jaar niet
vergeet!
Als het allemaal goed gaat komt de Goede
Sint aan op woensdag 5 december om het
met ons te vieren!

helpen scannen? U moet in het bezit zijn
van een mobiele telefoon om te kunnen
helpen. Vele handen maken licht werk!
Van de opbrengst kunnen we materiaal
voor de leerlingen kopen. U kunt zich
aanmelden via de mail, of geef het even
door aan de leerkracht van uw
kind(eren).

Maandag 19 november zullen de groepen
6,7 en 8 (unit 3) lootjes trekken. Groep 5
doet dus nog geen surprises. Zij krijgen 3
euro om een cadeautje te kopen. Net als
andere jaren nemen zij op dinsdag 4
december hun surprise en gedicht mee in
een tas, zodat zij mooi neergezet kunnen
worden en we ze de ochtend van 5
december eerst kunnen bewonderen.
De leerlingen hoeven deze dag geen eten
en drinken mee.
Wij hebben heel veel zin in het
sinterklaasfeest!

De TSO spaart nog steeds glazen
potjes
Spaart u mee?
Oproep hulp:
Voor de Jumbo actie moeten er QRcodes gescand worden. We hebben een
behoorlijke boodschappentas vol! Wie
kan er aanstaande donderdag 22
november om 8.30 uur tot 9.30 uur

Voorzitter MR&
Hoofdluis coördinator
Marlous Beemsterboer
Mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl

Voorzitter OR:
Rebecca Egbers
or@obsdezilvermeeuw.nl

Tussenschoolse opvang:
Nettie Ooteman en Mirjam de Wit
Aanwezig: ma/do 8.30 u-9.00u
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