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CONTACTPERSONEN
VOORZITTER MR:
Jacco de Wit
telefoonnummer 253164

VOORZITTER OR:
Simone van Esch
telefoonnummer 241043
or@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATIE
TUSSENSCHOOLSE OPVANG:
Nettie Ooteman
Miriam de Wit:
(aanwezig: ma en do 8.30 uur /
9.00 uur)
Aan en afmelden via dit mailadres
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATOR
HOOFDLUIS:
Marina Vos:
telefoonnummer 232 646
(aanwezig: di/vr)

Algemene Ouderavond: vervolg
Tijdens de ouderavond van 24 september jl. is ook
gesproken over de betrokkenheid van ouders bij het
doen en laten van hun kind (op school).
Door interesse te tonen in het doen en laten van je
kind op school, weet het kind dat hij/zij serieus wordt
genomen. Als ouder krijg je o.a. informatie over de
leerprestaties van het kind, het welbevinden, de
situatie in de klas.
En ouderbetrokkenheid draagt bij aan een positieve
houding ten opzichte van andere mensen en het
leren.
Maar nu dit:
De schooldag van je kinderen zit erop en het
eerste wat je doet, is vragen hoe het is
geweest?
Fout!
De kans is groot dat je gewoon elke dag
hetzelfde antwoord krijgt.
Met deze dertig alternatieve vragen doe je
beter.
Het idee komt van de Amerikaanse mama Sarah
Goldstein. Toen ze haar zoon ging ophalen na zijn
eerste schooldag vroeg ze zoals de meeste moeders
hoe zijn dag verlopen was. Sarah merkte dat er
weinig reactie kwam. Ook de volgende dagen niet.
"De vraag is niet goed om een conversatie te starten.
Ze is inspiratieloos, veel te open en ronduit saai", zo
schrijft ze op de website parent.co.

Ze bedacht daarom dertig alternatieve vragen die kinderen moeten stimuleren om
over hun dag op school te vertellen.
Dit zijn ze:
1. Wat heb je deze middag gegeten?
2. Heb je iemand gezien die in zijn neus peuterde?
3. Welke spelletjes speelde je in de pauze?
4. Wat is het grappigste dat vandaag is gebeurd?
5. Heeft iemand iets leuks voor je gedaan?
6. Wat was het mooiste dat je voor iemand anders hebt gedaan?
7. Wie heeft je vandaag aan het lachen gebracht?
8. Welke leraren zouden een aanval van zombies overleven? Waarom?
9. Welke nieuwe feiten heb je vandaag geleerd?
10. Wie had de lekkerste dingen in zijn brooddoos? Wat was het?
11. Wat heeft je vandaag uitgedaagd?
12. Als de school een pretparkattractie was, welke attractie zou het dan zijn?
13. Hoeveel punten scoorde deze schooldag vandaag op tien? Waarom?
14. Als je voor een dag leraar mocht zijn, wat zou je je klasgenoten leren?
15. Wie van je klasgenoten zou het best dienen als leraar? Waarom?
16. Heeft iemand je vandaag geërgerd? Waarom?
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Met wie wil je vrienden worden, maar is het nog niet gelukt. Waarom niet?
Wat is de belangrijkste regel van je leraar?
Wat is het hipste om te doen tijdens de speeltijd?
Doet je leraar je denken aan iemand anders die je kent? Op welke manier?
Zeg me eens wat je vandaag geleerd hebt van een vriend?
Stel: ‘Aliens kwamen drie kinderen ontvoeren op school, wie zouden ze mogen
meenemen? Waarom?‘
Wat heb je vandaag gedaan dat behulpzaam was?
Wanneer voelde jij je trots vandaag?
Welke regel was vandaag het moeilijkst om te volgen?
Wat hoop je te leren voor het schooljaar voorbij is?
Wie van je klasgenoten heeft het tegenovergestelde van jouw karakter?
Welke plek op school is het leukst?
Welk talent op de speelplaats wil je dit jaar beheersen?
Heeft iemand in je klas moeite om zich aan de regels te houden?
De (kleine) moeite van het proberen waard!

Doe mee met de actie van Ryan voor de vluchtelingen.
In groep 4 is Ryan een goede actie gestart! Je kan voor 50
eurocent raden hoeveel snoepjes er in een enorme grote pot
zitten. Als je het hebt geraden is de hele pot natuurlijk voor jou!
Wil je hier aan meedoen, kom dan naar groep 4 en daar zit Ryan
achterin de klas klaar voor iedereen die wel een gokje wil
wagen.Al het opgehaalde geld is voor het Rode Kruis. Woensdag 7 oktober zal Ryan
bekendmaken wie de winnaar is. Dit komt op de deur van groep 4 te hangen.
De actie voor de vluchtelingen verloopt heel erg goed!
De leerlingen zijn enthousiast en halen een hoop geld op voor dit goede doel!
Op dit moment hebben we al meer dan 400 euro!
Binnenkort overhandigen wij het bedrag aan het Rode Kruis, maar door het
enthousiasme van de kinderen hebben we besloten de actie in ieder geval nog even te
verlengen.
Wanneer we stoppen met de actie kunt u binnenkort lezen op de website.
Studiedagen 2 en 5 oktober 2015
Vanwege een studiedag op vrijdag 2 en maandag 5 oktober, kon u genieten van een
lekker lang weekend. Graag informeren wij u over datgene wat aan de orde is gekomen
op de studiedagen.
Vrijdag 2 oktober
Tijdens deze studiedag zijn 2 grote onderwerpen aan bod gekomen. De ochtend was
bestemd voor de collegiale consultatie (collega's bezoeken elkaar en praten over wat ze
bij elkaar zien). Wij hebben die ochtend door een extern iemand tips en handreikingen
gehad om hier goed mee om te gaan. Het was erg informatief en nuttig. De middag is
besteed aan het volgsysteem ZIEN. Daarmee kunnen wij de sociale en emotionele
ontwikkeling van leerlingen volgen (wij hebben u hierover tijdens de ouderavond
geïnformeerd). Na een aantal vergaderingen over ZIEN zijn wij de middag bezig geweest
met het invullen van de lijsten die bij ZIEN horen. Een welbestede middag .
Maandag 5 oktober
Deze studiedag werd georganiseerd door OPO-IJmond.
Dit schooljaar moeten alle scholen een 4-jarenplan maken, waarin staat opgenomen
welke acties zij willen ondernemen op divers gebied. Uiteraard is het onderwijskundig
deel van dit schoolplan van groot belang. Uitgangspunt is de missie en visie die het
bestuur en de scholen hebben. Tijdens de studiedag is, op grond van de missie en visie
van OPO-IJmond, een visie geformuleerd door het team van De Zilvermeeuw. Zodra deze
is uitgewerkt, informeren wij u verder.

Gastles TU Delft
Vandaag en donderdag krijgen alle groepen een gastles van Leon Dirks. De leerlingen
krijgen een vraag en met materiaal gaan zij hun vraag oplossen. Dit alles past in het
thema van de Kinderboekenweek ‘Raar maar waar’.
We verklappen nog niks voor de leerlingen die donderdag aan de beurt zijn.
De groepen die vandaag zijn geweest hebben genoten.

Op bezoek in de bibliotheek
In het kader van de Kinderboekenweek brengen de kinderen van groep 5
en 6 een bezoek aan de bibliotheek van Heemskerk.
Zij zullen daar kennismaken met een bekende
illustrator. In de weken hier voorafgaand hebben wij al
boeken in de klas laten zien.
Groep 5 gaat op maandag 12 oktober een bezoek brengen, zij zullen
illustraties bekijken en gemaakt zien worden van Helen van Vliet.
Groep 6 gaat op donderdag 15 oktober en zij zullen samen gaan
werken met Sanne te Loo.
Beide middagen zijn wij tot half 4 aanwezig in de bibliotheek, de
groepen worden rond kwart voor vier weer op school terug verwacht.

Hoofdluiscontrole
De hoofdluisbesmetting in groep 1/2 is nagenoeg onder controle.
Na de herfstvakantie zal de eerstvolgende controle van alle leerlingen plaatsvinden (op
26, 27 en 28 oktober a.s.).
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: ‘Raar, maar waar’ (natuur, wetenschap
en techniek).
Op woensdag 7 oktober starten wij de Kinderboekenweek met een feestelijke opening.
De dagen erna zullen er diverse activiteiten plaats vinden:








Leerkrachten lezen voor in een andere groep.
Op woensdag 14 oktober van 11.30 tot 12.00 uur is er een boekenmarkt. De
kinderen nemen zelf een kleedje mee en mogen op het plein boeken verkopen.
(Bij slecht weer doen wij dit in de gangen en het speellokaal.) Boeken mogen
maximaal € 2,- kosten. Om boeken te kopen is het handig als de kinderen een
portemonnee met wat kleingeld meenemen. Dit is voor de groepen 3 t/m 8.
De kleuters ruilen in de klas en hoeven dus geen geld mee te nemen.
Donderdag 15 oktober is er een kijkmiddag. Ouders en andere belangstellenden
zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in alle klassen. In iedere groep is
een ander aspect van techniek te zien en te beleven. U bent welkom tussen 16.30
17.30 uur.
Er is een wedstrijd waarbij een leuk prijsje te verdienen is.

Boekhandel Stumpel sponsort schoolbibliotheken
Wat moet je doen? Koop in de maand oktober boeken bij boekhandel Stumpel. Bewaar je
kassabon en geef deze aan je juf. De school levert alle bonnen in bij boekhandel Stumpel
en de school ontvangt dan 10% van de waarde van het ingezamelde bedrag aan boeken.

