ALGEMEEN

Jaarplan
In ons jaarplan beschrijven wij een aantal doelen waar we het komende schooljaar aan
willen werken.
Hier, in het kort, de hoofdpunten:
Autonomie
Autonomie betekent zelfbeschikking. Hoe kunnen we de autonomie van kinderen in de
klas vergroten, wat kunnen we doen om de kinderen meer zelfstandig te maken en zelf
beslissingen te laten nemen?
Alle leerkrachten gaan hiermee aan de slag en presenteren aan elkaar wat werkt in de
klas. Zo leren we van elkaar.
Rekenen
Extra aandacht voor het verhogen van de rekenresultaten. Er wordt extra
tijd besteedt aan het automatiseren van tafels, optellen en aftrekken.
En we besteden veel aandacht aan het begrip van contextsommen.
(verhaaltjessommen)
Gedrag
Een positieve sfeer in de groepen is natuurlijk erg belangrijk. Daar blijven
we aan werken. Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling kiezen die ons kan ondersteunen bij het creëren van die positieve sfeer.
Een nieuwe methode voor Engels
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor Engels. De methode heet
Groove me.
In de onderbouwgroepen zijn de lessen vooral mondeling m.b.v. het touchscreen, in de
bovenbouwgroepen is de verwerking digitaal.

Continurooster
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We zijn gestart met het continurooster. Natuurlijk even wennen voor leerlingen, ouders
en leerkrachten de eerste weken. Wij zijn tot nu toe positief!
En wat leuk dat heel veel kinderen het gekregen tasje gebruiken!
Er zijn nog wat onduidelijkheden over de bijdrage van 35 euro die we
aan u als ouders gevraagd hebben.
Wat wordt er precies met dit geld gedaan?
In de grote pauze zetten we een medewerker van Hoppas in om ons te
ondersteunen bij het surveilleren. In de kleine pauze zetten we hiervoor
een vrijwilliger in.
In de groepen 1 t/m 6 starten binnenkort de muzieklessen door een
vakleerkracht.
Daarnaast is er één dag per week een extra leerkracht op de Peppel die
ons rooster passend maakt zodat alle leerkrachten een pauzemoment
hebben.
Naast uw bijdrage betaalt Stichting Uniek het grootste deel van deze kosten natuurlijk.
Heeft u hier nog vragen over….loop dan gerust even binnen.

Schooltijd
Vanaf de start van dit schooljaar begint de school om 8.30 uur.
Dat betekent dat de zoemer om 8.25 uur gaat zodat de les om 8.30 uur ook echt kan
beginnen.

Studiedag
Denkt u nog aan de studiedag op woensdag 4 september? Alle leerlingen zijn dan vrij.
Alle leerkrachten nemen deze dag deel aan een studieochtend met als onderwerp
rekenen. In de middag doen we onderzoek naar nieuwe methodes voor het volgende
schooljaar.

Schoolfotograaf
Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf. Broertjes en zusjes die op de
Peppel zitten gaan ook samen op de foto.
De broer/zus foto’s met kinderen die nog niet óf niet meer op de Peppel zitten zullen na
schooltijd gemaakt worden in de kleutergymzaal. U kunt aansluiten in de rij in een van de
zalen in de Dussenaar.
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Nieuws vanuit de Dussenaar:
Knutselclub
Kom ook naar de Knutselclub!
Woensdag:
18 september 2019
23 oktober 2019
20 november 2019
18 december 201915 januari 2020
Voor wie: leerlingen van de basisschool
Tijdstip: van 14.00 tot 15.30 uur
Locatie: MFA De Dussenaar (Wilhelminaplantsoen 1, Dussen)
Kosten: € 2,- per kind per keer incl. drinken en iets lekkers
Vooraf aanmelden verplicht via angelavangenderen@hetnet.nl
VOL = VOL

Musical- en theaterschool SET producties 2019-2020
Aankomende september gaat in de Dussenaar de nieuwe bewerking ‘Hakuna Matata…’
van de Musical- en Theaterschool SET Producties van start. Voor het nieuwe seizoen
kunnen de kinderen zich aanmelden voor de proefles op donderdag 5 september.
Meer informatie hierover vindt u op de website onder het kopje “praktisch” en
vervolgens “info”.
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