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Belangrijke data
Dinsdag
13 september:
Donderdag 15 september:

Informatieavond bovenbouw
Informatieavond onderbouw en de Roos

Welkom op het Leerplein!
Voor alle ouders, grootouders en verzorgers openen we in de week van 19 september het Leerplein.
Altijd al eens willen zien waar uw kind op het Leerplein mee bezig is en hoe dat begeleid wordt? Grijp
dan nu uw kans! Bijgaand ziet u het Leerpleinrooster. Daarin vindt u de tijd waarop uw eigen
(klein)kind op het Leerplein is. U hoeft zich niet aan te melden. We vinden het belangrijk om op tijd
in rust en stilte te kunnen starten. Het is niet de bedoeling kinderen die (nog) niet bij ons op school
zitten mee te brengen. Dat verstoort te veel de rust die we wenselijk vinden. U bent van harte welkom, wellicht tot ziens,
Hilde Arts en Wilma van Roosmalen
Leerpleinrooster
Ochtend 8.30 - 10.15
Maandag

Middag 12.45 -- 14.15
Springplank, Sterrenkijkers en
Vlinders

Dinsdag

Zonnebloemen, Vuurvliegen en
Zebra’s

Woensdag 1

Roos rood, Roodborstjes en Roos
wit

Woensdag 2 10.30 – 12.15

Vogels, Madelieven en Bergkristal

Krekels, Regenboog en Dolfijnen

Donderdag

Vissen, Waterlelies en Morgenster

Vrijdag

Roos oranje, Roos geel en Roos
paars

Olifanten, Pimpelmezen en Bijenkorf

De P-factor
De eerste weken van een schooljaar ligt de focus op de creatie van een goed fundament van een
fijne stamgroep, dit middels activiteiten gekoppeld aan o.a. het wenproject. Met elkaar in een nieuwe
samenstelling in gesprek, aan het werk, spelen en vieren. Vanuit het steeds interesseren in de ander,
bouwen aan een krachtige stamgroep in een rijke leeromgeving. Een co-creatie met inzet van hoofd,
hart en handen.
Het creatieve leerklimaat wordt gekenmerkt door vier karakteristieken die door de stamgroepleider
worden voorgeleefd, vormgegeven en gefaciliteerd: Nieuwsgierigheid, verbinding, vernieuwing en
eigenaarschap. Dan behouden we mensen met de zogeheten P-factor! De P van Pippi Langkous.
Ze worden ook wel de 10 innovatiewetten genoemd:
- We zijn enthousiast, energiek, gedreven, nieuwsgierig en een tikje eigenwijs.
- We vertellen niet hoe het moet, we komen het samen en met je doen
- We willen ontdekken wat we al kunnen en wat we nog kunnen leren
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zijn altijd op zoek naar unieke oplossingen voor problemen
nemen de ruimte om doordacht beslissingen te nemen
leren van onze fouten
zien altijd nieuwe kansen
zorgen voor onze vrienden en de mensen om ons heen
benutten en delen de kennis en ervaring uit onze omgeving en ons netwerk
werken altijd samen in een (multidisciplinair) team

De kinderen ontdekken gaandeweg hun eigen Pipi-kwaliteiten en die bij een ander. Welke kwaliteiten
zie ik al, welke wil ik graag verder ontwikkelen? Wie of wat heb je daarvoor nodig?
Het is een voorrecht om met al onze Pipi’s te mogen werken!

MysteryX:
Hoe fop je je hersenen?
Woensdag 14 september van 15.00 tot 17.00 uur in het Junior Technovium. Kent uw kind het trucje
van de rubberen hand? Dat er een rubberen hand op tafel ligt en het dan net lijkt of dat het de eigen
hand is? Ha! Dan hebben de hersenen hem of haar gefopt! Is uw kind nieuwsgierig naar hoe dat
kan? En hoe je je eigen hersenen voor de gek kunt houden? Dan kan uw kind naar Mystery X! U bent
van harte uitgenodigd om samen met vrienden naar het Junior Technovium in Nijmegen te komen.
Graag inschrijven via www.mysteryx.nl.
Op 12 oktober staan ‘kraak de code’ en op 6 november
de ‘Junior Wetenschapsquiz’ gepland.

