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Scol
In november (en mei) vullen de juffen voor elke leerling een
vragenlijst SCOL in. Vanaf groep 6 doen leerlingen dat ook. De
Sociale CompetentieObservatie Lijst (SCOL) is ons
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. We gebruiken het
om inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling de
groepen 1 tot en met 8, maar het verschaft ons ook inzicht in die
ontwikkeling van de individuele leerling. Het vermogen om zich
sociaal competent te gedragen komt kinderen niet aangewaaid.
Het belang van sociaal vaardig gedrag ondervindt elke leerkracht
dagelijks in de lespraktijk. Naarmate de groep zich sociaal
competenter gedraagt, verbetert de sfeer in de groep. Kinderen
voelen zich veilig, zijn gemotiveerd en presteren beter. Belangrijke
‘winst’, ook voor de leerkracht. Zo wordt het voor leerkrachten
bijvoorbeeld eenvoudiger tijd voor individuele ondersteuning van
leerlingen, juist voor die kinderen die dit nodig hebben, te creëren.
Binnen SCOL scoren we gedragscategorieën als: ervaringen
delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren,
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en
omgaan met ruzie. Om zich sociaal competent te kunnen
gedragen hebben kinderen kennis en vaardigheden nodig. Onder
kennis verstaan we, ‘weten hoe het hoort’. Onder vaardigheid
verstaan we, die kennis in praktijk kunnen brengen. Tijdens hun
schoolloopbaan op de Vliegerdt helpen we onze leerlingen een
sociaal competente houding te ontwikkelen, waarbij ze kennis en
vaardigheden ook in praktijk durven brengen. De SCOL scores
analyseren we en daarna gaan de leerkrachten werken aan het
vergroten van de sociale competenties op leerling- en
groepsniveau. De methode ‘Goed Gedaan!’ helpt ons om
wekelijks betekenisvolle lessen hierover te kunnen geven.

Bezoek groep 7/8 Maerlant
Op 12 november van 12 uur tot 15.30 uur bezoeken leerlingen
van groep 7/8 het Maerlant college. Er hebben zich al voldoende
ouders aangemeld die willen rijden. Bedankt hiervoor. We
verzoeken u uw kind deze dag een lunchpakket en iets te drinken
mee te geven.

Schoolfruit
Onze school doet dit jaar opnieuw mee aan schoolfruit
programma, een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Hierdoor
leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want
kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief
bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn
minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier
aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is
de verantwoordelijkheid van u, maar met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma kunnen we als school kinderen helpen om
gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond
leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt! Voor meer
informatie zie www.euschoolfruit.nl.

Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit. De kinderen krijgen op
drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om
gezamenlijk op te eten. De school start hier volgende week op 3
november 2015 mee. Deze groente- en fruitverstrekkingen
worden gefinancierd door de Europese Unie en het bedrijf
Vitamine&zo. Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden
woensdag, donderdag en vrijdag, omdat het fruit pas op dinsdag
wordt geleverd. Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee
te geven. Voor u zijn er géén kosten verbonden aan deze groenteen fruitverstrekkingen. De gratis verstrekkingen lopen tot en met
week 17 (18-22 april 2016).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een
waardevolle investering in de gezondheid van onze leerlingen nu
én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk eten van groenten en
fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én
leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók
vindt.
Aanwezigheid directeur
Ik ben op woensdag 4, donderdagmiddag 5, dinsdag 10,
dinsdag 17 en donderdag 26 november op de Vliegerdt.
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