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TENTOONSTELLING 2 OORLOGEN
Wat een enorme belangstelling was
er voor de tentoonstelling van het
thema van VierKeerWijzer op de
locatie bovenbouw! Zeker op de
donderdagavond was het enorm
druk. De kinderen zijn weken bezig
geweest rondom de twee
wereldoorlogen. Op de
tentoonstelling kon iedereen zien en
horen hoeveel de kinderen hebben
geleerd en gecreëerd.
Ook fijn dat jullie als ouders hebben
kunnen zien hoe de kinderen en
leerkrachten samen werken binnen
VierKeerWijzer, waarbij kennis,
vaardigheden en creativiteit bij
elkaar komen.

BEZOEK COLLEGE VAN BESTUUR
In oktober is Thecla van Hoogstraten van het College van Bestuur ons
Kindcentrum komen bezoeken. Zij gaf aan dat ze heeft genoten. Ze zag dat
dingen die op de onderbouw gebeuren ook op de midden- en bovenbouw terug
kwamen en dat er dus een mooie doorlopende lijn is. Ze herkende op alle
locaties plezier in het leren bij onze kinderen. Op de OB heeft ze deelgenomen
aan buitenonderwijs (in de regen). Op de MB heeft ze deelgenomen aan de
‘eigen route tijd’. Op de BB is ze door drie leerlingen (van gr 6,7 en 8) rondgeleid
en is 4xwijzer geïntroduceerd. Wij zijn blij dat ze zo’n mooie indruk heeft
gekregen van ons Kindcentrum.

NIEUWE IPADS
De afgelopen week hebben we op KC Aelse een groot deel nieuwe iPads in
gebruik genomen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben vanaf nu
allemaal een eigen iPad ter beschikking.
Waarom hebben we hiervoor gekozen?
- We gaan binnenkort stichtingsbreed werken met Windows 10 en Office
365 en onze desktops kunnen dit niet allemaal aan. Een groot deel van de
computers moet er daardoor binnenkort uit.
- Het werken met ‘mobile devices’ dus systemen zonder een vaste werkplek
werkt erg prettig. Leerlingen kunnen met de iPads overal op onze locaties
werken. De locatie bovenbouw heeft geen vaste computerplekken meer
i.v.m. de verbouwing.
- De iPads hebben meer
mogelijkheden dan een desktop
en werken intuïtief.
Wat betekent dit voor ons onderwijs?
We zijn aan het onderzoeken hoe we
de iPads in elke groep willen inzetten:
we proberen de digitale verwerking uit
en de leerkrachten worden verder
geschoold in het gebruik hiervan. We
vinden het belangrijk om hiervoor de
tijd te nemen en de werkwijze aan te
laten sluiten op onze visie.

OORTELEFOONTJES/KOPTELEFOONS
Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we nieuwe koptelefoons aangeschaft om te
gebruiken op de iPads. Voor de groepen 5 t/m 8 blijven we gebruik maken van
de oortelefoontjes. Een groot deel van de leerlingen heeft eigen oortjes
aangeschaft en er zijn ook leerlingen die de oortjes van school gebruiken (in
gedeeld gebruik).
Als er leerlingen zijn die om medische redenen geen oortelefoon kunnen
gebruiken of waarbij de oortjes niet passen, dan kunnen zij ook gebruik maken
van een (gedeelde) koptelefoon. De koptelefoons zijn voor deze leerlingen
eventueel ook aan te schaffen voor individueel gebruik. De kosten hiervoor zijn:
€15,00. Bij deze koptelefoons hebben we ook garantie op de reparatiekosten als
een kabel afbreekt.

SPAARACTIES

Er zijn verschillende spaaracties op school. Zo kunnen batterijen worden
ingeleverd. Dit is zowel goed voor het milieu als voor school want wij
krijgen hier een vergoeding voor. Daarnaast kunnen op de onderbouw
en de bovenbouw plastic doppen worden ingeleverd.
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF
Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een
vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg,
maar lever ze in. U steunt niet alleen de opleiding van geleidehonden,
maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al
duizenden euro’s opgeleverd. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen

HERFSTWANDELING
Op de onderbouw zijn we met het nieuwe 4x wijzerthema begonnen: ‘het waait’.
We zijn met alle groepen 3 gestart met de herfstwandeling, dit zal u niet ontgaan
zijn.
De kinderen hebben genoten van het lopen in de modder, het maken van
dammen in de beek en het zoeken naar herfstschatten.

De kleuters hebben maandag genoten van een herfstwandeling met een
verrassing.
We kwamen overal in Elsloo heksen en tovenaars tegen.
Ze hadden allerlei zoekopdrachten voor ons, want ze waren allemaal iets kwijt.
Gelukkig hebben ze met onze hulp alles weer teruggevonden, de ketel, de
bezem, de hoed, de toverstok, de toverdrank, de spin, de poes en het boek. De
appeltjesheks had gelukkig nog haar hele kist vol appeltjes.
Onderweg vonden we ook nog herfstmaterialen en keken we naar de
verkeersborden.
Een superleuke en leerzame wandeling.
Dankjewel aan alle ouders die dit mogelijk maakten.

WEEK VAN HET RESPECT

Deze week zijn ze op de middenbouw begonnen met te praten over respect. Er
is met de kinderen gesproken over het verschil tussen pesten en plagen. En wat
daar natuurlijk ook bij hoort is het verschil tussen klikken en wanneer je wel iets
moet komen vertellen. Dit leverde waardevolle gesprekken op.
Op de bovenbouw is deze week een “respect-praatpaal” aanwezig, waar kinderen
zelf filmpjes kunnen opnemen over respect. Bijzonder dat we deze paal een week
gesponsord krijgen van Bruiloftzuil.nl.

VOORUITBLIK
Nationaal schoolontbijt
Morgen gaan al onze kinderen genieten van een heerlijk en gezond
schoolontbijt. Gezellig samen aan een gezond ontbijt zitten is een
hele fijne start van de dag. Wij wensen iedereen een fijne ochtend!
Thema klimaat
Op de bovenbouw zijn ze gestart met het thema klimaat.
Weerman Léon Rademakers komt hiervoor lessen verzorgen
in de groep en de kinderen gaan een bezoek brengen bij
CNME de Rollen waar ze onder andere les krijgen over
wateroverlast.
Lessen over geldzaken in de groepen 7 en 8
Vanaf half november zullen de leerlingen van de groepen 7 en 8
les krijgen van leerlingen van de Fontys lerarenopleiding
vakgebied Economie. Deze studenten zullen de leerlingen van
alles gaan vertellen over geld, werken (zoals bijbaantjes) en
kritisch kopen.
Voorbereiding nieuw Erasmus+ project
De afgelopen jaren hebben wij deelgenomen aan het Erasmus+ project. Hierbij
hebben wij samen met enkele leerlingen uit groep 6 scholen bezocht in het
buitenland en personeel en leerlingen van die scholen zijn bij ons op bezoek
geweest. Binnenkort zijn er besprekingen om te kijken of we dit waardevolle
project een vervolg kunnen geven.
Migratie van windows 7 naar windows 10
Deze maand zullen wij in fases op alle locaties
omgaan van windows 7 naar windows 10. Dit
houdt in dat er dan 2 dagen (per locatie)
geen digitale ondersteuning mogelijk is op de
locatie. Dat is dan meteen een mooie
gelegenheid om extra aandacht te geven aan
het buitenonderwijs. Eind november zullen wij
dan digitaal weer helemaal up-to-date zijn.

