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KCO nieuws
Kinderraad
Na de herfstvakantie wordt de kinderraad
weer opgestart. Dit is een groep kinderen uit
de groepen 5 tot en met 8 die met een
leerkracht en een BSO-medewerker nadenken
over zaken in en rondom het kindcentrum. De
kinderen leren overleggen en hoe een
vergadering in zijn werk gaat.
De kinderraad komt 6 keer per jaar bij elkaar
op een dinsdagmiddag onder schooltijd.
Komende week worden er per klas twee
vertegenwoordigers gezocht voor de
kinderraad. Als u dat leuk vindt, kunt u in het
weekend vast met uw kind nadenken of hij of
zij zou willen deelnemen.

Schoolnieuws
Boekenbeurs
Afgelopen woensdag was onze jaarlijkse
boekenbeurs. Ons A-Team heeft voor onze
kinderen een fantastische beurs
georganiseerd. Naast een geweldige
aankleding was er dit jaar veel keuze voor onze
leerlingen. Iedereen is met een nieuw boek vol
avonturen weer naar de groep gegaan.

Op 22 oktober zijn alle leerlingen vrij. Deze
dag staan de volgende schoolontwikkelingen
centraal.
Nieuwe methode Pluspunt 4
Aan de start van het schooljaar heeft de
school een nieuwe rekenmethode
geïmplementeerd. Bij de implementatie zijn
afspraken gemaakt. Deze afspraken evalueren
wij met het team en een externe methode
expert. Op deze manier borgen wij ons
rekenonderwijs op school en zorgen wij voor
een doorgaande lijn rekenen van groep 1 tot
en met groep 8.
Cruciale leerdoelen
Om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen werken
we vanuit cruciale leerdoelen. Deze cruciale
leerdoelen zijn doelen die expliciet aan onze
kinderen aangeboden worden. Op deze
manier garanderen wij ons curriculum en
voldoen wij aan de kerndoelen zoals deze in
Nederland voor de scholen primair onderwijs
zijn gesteld. Tijdens de studiedag evalueren wij
onze blokplannen met een externe expert en
stellen wij nieuwe plannen op voor de
komende periode.
Nieuwe website
Op de achtergrond zijn we druk bezig met een
geheel vernieuwde site. Deze site heeft als
doel om (nieuwe) ouders/ verzorgers op
duidelijke overzichtelijke manier te informeren
over onze school, de opvang en ons
kindcentrum. De site is ontworpen door Tanja
Timmer. De moeder van Ian uit groep 6. Op
maandag 25 oktober willen we de site
zichtbaar hebben voor alle ouders.
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Veel foto’s op de site zijn foto’s die vrij
verkrijgbaar zijn en geen relatie hebben met
ons Kindcentrum. Wij willen de site
personaliseren met foto’s van onze eigen
kinderen. In het verleden hebben wij
geïnventariseerd op welke wijze wij gebruik
mogen maken van beelden die wij maken van
uw kind. Deze zullen wij respecteren. Wanneer
er wijziging zijn kunt u die doorgeven aan
jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl.
Wanneer uw zoon of dochter mee wilt doen
aan een fotoshoot, horen wij dat ook graag via
bovenstaand mailadres. Graag doorgeven voor
30 oktober. Wij organiseren dan een moment
waarop wij foto’s gaan maken.
Wij horen graag wat u van de site vindt.
Plastic Challenge
Afgelopen week hebben we 1 kubieke meter
plastic ingezameld. Dat is plastic dat
gerecycled wordt en zeker niet in de natuur
belandt. De actie loopt tot 16 december. Met
elkaar zijn we goed bezig.

Kinderboekenweekactie
Van 6 tot en met 17 oktober is het
kinderboekenweek. Tijdens deze
kinderboekenweek organiseert Meijer en
Siegers de actie: "Sparen voor
de schoolbieb". Wanneer u
tijdens de kinderboekenweek
een kinderboek bij Meijer en
Siegers koopt en het bonnetje
op school inlevert, krijgt de school een tegoed

voor 20% van het totale bedrag. Het inleveren
van de bon op school kan tot 31 oktober.
Samen zorgen we ervoor dat de kinderen nog
meer leesplezier krijgen.
Belangrijke data:
- 17-10 einde kinderboekenweek
- 22-10 studiedag alle leerlingen vrij.
- 25-10 start herfstvakantie (1 week)
- 08-11 week van de oudergesprekken
- 16 december laatste dag inzameling
plastic

Opvang nieuws
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