
 
Agenda:   
7 t/m 11 november Facultatieve 10-minutengesprekken groep 1 t/m 8 
5 december Sinterklaas 
12 t/m 16 december Adviesgesprekken groep 8 
21 december Kerstdiner 
22 december Kerstmusical 
23 december Studiedag 
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

 

Nieuwe leerlingen 
Welkom Keet, Sem en Amin! We wensen jullie een gezellige en leerzame tijd op de 
Augustinusschool! 
 

Zichtbaar 

In de Koerier blikken we iedere maand met één van onze zes kernelementen uit onze 
missie/visie terug op de afgelopen weken. In deze uitgave kijken we naar Zichtbaar.   
 
IPC en IEYC 
 
Leerwanden 
In alle klassen hangen grote prikborden, dit zijn 
de leerwanden van IPC (groep 3 t/m 8) en IEYC 
(groep 1&2). Vanaf dit schooljaar worden de 
wereldoriëntatie- en kunstvakken geïntegreerd 
aangeboden binnen een bepaald thema. De 
leerwand biedt de leerlingen overzicht tijdens het 
thema, helpt verbanden te leggen en ideeën van 
anderen te zien. De wand is steeds in 
ontwikkeling en vormt een reflectie van het 
leerproces van de leerlingen. Ze blijven via de leerwand steeds betrokken bij de 
hoofdgedachte van het thema en de leerdoelen die centraal staan.  
 
 
Afsluiting 
Aan het einde van ieder thema is er een afsluiting. De afsluiting helpt de leerlingen om 
datgene wat ze hebben geleerd te evalueren en het is bedoeld om te ‘vieren’ wat er 
geleerd is. Ouders en verzorgers worden uitgenodigd in de klas om samen met en van de 
leerlingen te horen en te zien wat er geleerd is tijdens het thema. De leerlingen en 
leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om het op een andere manier zichtbaar te 
maken. Zo hebben groep 5 en 6 filmpjes gemaakt. In deze filmpjes laten de leerlingen in 
een toneelstukje zien wat ze hebben geleerd. 
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Kanjertraining 
Tijdens de lessen kanjertraining maken we in de klassen zichtbaar hoe we goed met elkaar 
om moeten gaan. We bespreken met de kinderen actief wat er tijdens het werken en 
spelen wel en niet goed is gegaan en spelen dit uit in rollenspellen. Door de kinderen dit 
te laten doen en observeren, krijgen ze meer begrip voor standpunten van anderen. Door 
het gebruik van gekleurde kanjerpetten is het voor de kinderen zichtbaar welke rol iemand 
heeft en kunnen ze makkelijker benoemen wat goed gaat en wat beter kan.  
 
In de school hangen in alle klassen en gangen de posters van de kanjertraining. Zo is het 
voor de kinderen, de ouders en ook nieuwe ouders zichtbaar hoe wij op school werken en 
hoe wij de kinderen bewust willen maken van keuzes die ze maken. Hieronder een 
afbeelding van één van de posters met daarbij een uitleg. 
 

    
 
In deze nieuwsbrief hebben we u mee willen nemen in het stuk leren zichtbaar maken en 
zichtbaar zijn in de klas. In de komende periode staat het kernelement ‘Zelfstandig’ 
centraal. In de volgende Koerier leest u hier meer over.  
 
Onze complete missie/visie is terug te vinden in de schoolgids op onze website.  
 

Kinderboekenweek 
Voor de vakantie hebben we als school veel gedaan aan de kinderboekenweek. Het thema 
dit schooljaar was Gi-ga-groen. In alle groepen hebben veel ouders voorgelezen wat erg 
leuk was. Tijdens de afsluiting was er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een speciale 
gast; in de speelzaal kwam Kikker voorlezen uit haar eigen boek ‘Kikker is kikker’.  
 



De afsluiting voor de groepen 5 t/m 8 was de jaarlijkse voorleeswedstrijd. In iedere groep 
worden voorafgaand aan de voorleeswedstrijd voorrondes gehouden. Kinderen die het 
leuk vinden om voor te lezen kunnen hun klas laten horen hoe goed zij dat kunnen. Iedere 
klas kiest dan een leerling uit om deel te nemen aan de voorleeswedstrijd van de school. 
Dit jaar deden Yarah, Lina, Jason en Bart mee. Lina won de voorleeswedstrijd van de 
groepen 5 en 6, Bart won bij de groepen 7 en 8. Bart gaat straks onze school 
vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van Hilversum. 

   
 

Ouderraad vergadering 
Afgelopen woensdag 2 november is de OR weer bij elkaar gekomen om te vergaderen. 
Tijdens deze vergadering zijn de volgende punten naar voren gekomen. 

- Vanaf deze week is er een invaller voor de muzieklessen. Juf Gonca zal de 
muzieklessen verzorgen tot juf Janine weer beter is. 

- Voorbereidingen voor Sint en Kerst. 
- De ouderraad en het team zijn aan het kijken naar een voorlichtingsavond over social 

media. 
- Ouders van de ouderraad en teamleden gaan dit jaar samen het schoolreisje 

organiseren die gepland staat op vrijdag 9 juni. 
De volgende OR-vergadering staat gepland op 1 februari. 
 

Schoolfotograaf 
Deze week hebben alle kinderen een formulier meegekregen van de schoolfotograaf. Als 
u de beschreven stappen uitvoert kunt u de foto’s van uw kind bekijken. Hopelijk heeft de 
schoolfotograaf er dit jaar ook weer iets moois van gemaakt! In de bijlage nog een flyer 
van de schoolfotograaf. 
 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Regelmatig komt het voor dat broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten nog 
niet zijn ingeschreven. Daarom via deze weg nog even de oproep om op tijd uw kinderen 
in te schrijven, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. 
 

 
 



Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek 
Als extra bijlage ook deze maand een vraag van de maand van JGGV. Dit keer met het 
thema: Hoe begeleid ik mijn kind online? 
 
Als tweede bijlage een oproep van Regio Gooi en Vechtstreek voor een informatieavond 
over pleegzorg in de regio. 

 
Met vriendelijke groeten van het Augustinusteam 


