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GDO OUDERAVOND
Donderdag 14 november was de informatieavond over GDO.
47 ouders waren aanwezig, een mooie opkomst.
We hebben uitleg gekregen over elementen van het GDO en met elkaar geoefend in een
sociokring.
Aan het eind kreeg iedereen een ouderinformatieboekje mee.
Dat ouderinformatieboekje krijgen alle ouders op de komende ouderavonden ook mee.
Wij kijken in ieder geval terug op een mooie en geslaagde avond.

INSPECTIE
Op dinsdag 5 november hebben we een kort onverwacht inspectiebezoek gekregen.
In het kader van een thematisch onderzoek bezoeken ze veel scholen om een beeld te krijgen van het
didactisch handelen van de leerkrachten in het land; hoe zorgen leerkrachten ervoor dat leerlingen
betrokken zijn bij het leren, elkaar feedback geven en echt taakgericht bezig zijn.
Die ochtend zijn 4 groepen bezocht.
Aan het eind kregen we een terugkoppeling dat het didactisch handelen op de school voldoende is.
Zo’n dag is altijd spannend en u begrijpt dat we dan ook weer blij zijn met deze uitkomst.

WOENSDAG 20 NOVEMBER IS ER EEN STUDIEDAG,
DE LEERLINGEN ZIJN DIE DAG VRIJ!

AGENDA
20 november
26 en 28 november
5 december
6 december
19 december
23 dec t/m 3 jan

Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Sinterklaas
Speelgoeduurtje groep 1/2/3
Kerstviering en kerstdiner
Kerstvakantie

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door naar de
website www.bsgouda.nl

21 november – Kautar gr. 6
24 november – Ayssar gr. 7

VOORTGANGSGESPREKKEN

PARKEREN

Op 26 en 28 november vinden de
voortgangsgesprekken plaats. Maandag
18 november zullen we de
gesprekkenplanner voor de
voortgangsgesprekken open zetten in
Basisonline. Eerst voor alle kinderen met
broertjes en/of zusjes op school en op
dinsdag 19 november voor de rest van
de leerlingen. Als u nog geen account
heeft of het inloggen lukt niet kom dan
even langs bij de administratie.

Deze week werden we gebeld door
een buurtbewoner die weg wilde,
maar niet weg kon omdat het
terrein naast het uitvaartcentrum
helemaal vol stond met
geparkeerde auto’s.
Verzoek is om liefst daar niet te
parkeren en als het niet anders kan,
er altijd voor te zorgen dat iedereen
daar gewoon weg kan; dus soort
van uitrit vrijhouden.

Digitale leerlijn Delta de Draak
Sinds dit schooljaar maken alle groepen gebruik van de lessen van Delta de Draak om meer te leren over ICT.
Alle leerlingen leren meer over de 4 onderdelen van de digitale geletterdheid:
Mediawijsheid
Informatievaardigheden
ICT basisvaardigheden
Programmeren
De 4 thema’s vormen een geïntegreerd geheel. En dat kan ook eigenlijk niet anders want de thema’s zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je bijvoorbeeld niet weet wat een netwerk is, is het lastig om te
begrijpen wat het internet is, hoe sociale media werken en wat de cloud is. En zodra je de ‘digitale grammatica’
weet, kun je niet alleen sneller leren programmeren maar begrijp je ook beter waarom computers werken zoals
ze werken. Delta de Draak leert zowel de leerlingen als de leerkrachten de digitale wereld beter te begrijpen.
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