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Terugblik studiedag
Gisteren waren de kinderen vrij, maar als
team hebben we hard gewerkt! In de
ochtend stonden er verschillende
onderwerpen op het programma:
Welbevinden van leerlingen (o.a. Orka),
Begrijpend lezen (onze methode Leeslink)
en het NT2-onderwijs in de groepen 1-2.

Agenda
Maandag 27 januari
Voorstelling KijkKunst groep 5 en 6
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Staking, de school is dicht
Maandag 3 en woensdag 5 februari
Inloopochtend in groep 3 t/m 8

De middag stond in het teken van ons expressie-onderwijs. In verschillende workshops
van de Cultuurtrein hebben we inspiratie opgedaan voor lessen over beeldende
vorming, muziek, cultureel erfgoed en theaterbezoek.

Onze eigen
Orka-Inspiratiemuur

Hoera voor onze Interne Cultuur
Coördinator! Na een mooie
presentatie van een helder
cultuurplan volgden certificaat en
bloemen. Gefeliciteerd, juf Lisa!

Tellen in 1-2, tel je mee?
In de groepen 1-2 zijn de kinderen
veel bezig met cijfers. Deze week
lagen de klassen vol met cijfermatjes,
waarop de kinderen konden springen
met sprongen van 2. En niet alleen
dat, want de kleuters kunnen het ook
tellend in het Engels. En… zelfs
terugtellend!

Typen met TypeWorld?
Vorig schooljaar hebben we als
naschools aanbod een typecursus
aangeboden. Dit schooljaar doen we dit
niet naschools, maar we willen kinderen
wél de mogelijkheid bieden om een betaalbare typecursus te volgen.
TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10
jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als
afsluiting van de cursus. TypeWorld Kids is als een game opgezet. Het is een wereld
met eilanden waarop dorpen met oefeningen en games staan. De leerling ontvangt
steeds beloningen: zogenaamde gadgets. Die komen op het eigen eiland terecht
dat daardoor steeds mooier en voller wordt.
Leren typen met Typeworld kan vanaf € 50,- per leerling, met online begeleiding.
Ouders worden (indien gewenst) actief betrokken door TypeWorld.
De cursus wordt individueel gedaan, maar als meer kinderen tegelijk starten,
stimuleert dat natuurlijk wel om samen te oefenen en bij te blijven met de rest van de
klas. We willen graag inventariseren wie interesse heeft in deze typecursus. Meer
informatie kunt u vinden op https://website.typeworld.nl/. Als uw kind graag aan de
slag wil met Typeworld, stuur dan even een mailtje naar
directie@johannesschoolpijnacker.nl.

Reminder: instellingen beeldgebruik in Social Schools
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de
Johannesschool toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van
leerlingen. Binnen het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik van
beeldmateriaal binnen de community, de website van de school en eventueel
social media als Facebook of Twitter. Van groot belang dus dat het goed geregeld
is!
Op de noodformulieren heeft u begin dit jaar al aangegeven voor welke uitingen u
al dan niet toestemming verleent. Deze week zetten we in Social Schools de
applicatie open waarin u eenvoudig uw beeldvoorkeuren kunt invullen. We zouden
het fijn vinden als u uw voorkeuren invult in de app. Alvast bedankt!
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