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Vanaf vorige week werkt juf Karin de
Jonge bij ons op school al interim
intern begeleider. Jullie hebben haar
vast al gezien bij de ingang ’s
morgens. Zij ondersteunt de directie
en het team. Zij gaat op
klassenbezoek, voert gesprekken met
kinderen en ouders. Ook hebben de
leerkrachten gesprekken met haar
over de dagelijkse praktijk in de klas.
Juf Karin werkt op maandag en
vrijdag bij ons op school, u kunt op
die dagen ook bij haar terecht.
Welkom bij ons op school, juf Karin!

Koffie ochtend
Op 16 oktober om 8.30 uur staat er weer een koffieochtend gepland. Na overleg met de OR en MR hebben we
besloten hier een zakelijke ouderochtend van te maken. Het jaarverslag van vorig schooljaar wordt
doorgenomen, met als onderdeel een overzichtje van de penningmeester van de OR, dit ligt altijd een week van
te voren ter inzage bij juf Nicolet op kantoor. U bent van harte welkom! De OR, MR en juf Nicolet zijn hierbij
aanwezig.

Voorstellen
Elk school jaar komen er studenten bij ons stage lopen, zo krijgen zij een beeld van de praktijk. De stagiaire van
groep 5 stelt zich alvast even voor:

Hoi! Wat ontzettend leuk dat ik me even mag voorstellen.
Ik ben Elise, 2e jaar student van de Pabo aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik ben 19 jaar en kom uit
Hoogeveen. Ik woon sinds februari vorig jaar in Groningen. Samen met twee vriendinnen hebben we een klein
maar gezellig appartementje. In het weekend logeer ik bij mijn ouders in Hoogeveen en werk ik in een
woonwinkel. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en muziek te maken.
Op maandag en dinsdag loop ik nu dus stage in groep 5 bij juf Denice en juf Joke. Ik vind het tot nu toe een
gezellige school en een hele leuk klas! Ik hoop dat we samen een leuke tijd hebben en dat ik veel ga leren 😊.

PBS
Bij ons op school werken wij volgens de methode Positive Behaviour
Support. Dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan het
positieve gedrag van de kinderen.
Wij vinden de volgende waarden erg belangrijk; Respect,
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Deze keer wordt uitleg gegeven over de incidentenregistratie:
Gedragsincidenten registratie
Op obs Apollo zijn we nu een aantal jaar bezig met PBS ( Positive Behaviour Support).
Hiermee willen we positief gedrag van iedereen op school stimuleren.
We merken er op school de effecten van. In de rust op school en de omgang van de kinderen met elkaar
bijvoorbeeld.
En ja, er gaat natuurlijk ook weleens wat mis…. Een kind scheldt een ander uit of verstoort moedwillig een
activiteit. Materiaal wordt soms misbruikt.
Om hier goed zicht op te krijgen vult de leerkracht dan een “gedragsincidenten-briefje” in.
Op zo’n briefje vult de leerkracht de naam van de leerling in, de tijd, maar ook waar het gebeurd is, of het klein of
groot probleemgedrag was en welke maatregel er genomen is.
Ook de aard van het probleemgedrag wordt vermeld: bv. uitschelden of vechten.
De ingevulde briefjes komen bij de intern begeleider terecht. Zij maakt hier een verzamelstaat van. Het helpt ons
om inzicht te krijgen waar we als school nog aan kunnen werken (met PBS) en de juiste maatregelen te nemen.
De intern begeleider heeft hier een gesprek over met Els Worst en de schoolmaatschappelijk werker, Ines of
Djamilla. Els Worst is verbonden aan Yorneo, de instantie die ook onze school begeleidt bij de implementering van
PBS. Het gesprek is er op gericht welke hulp we kunnen inzetten zodat het beter gaat met de leerling. In het team
wordt ook besproken hoe wij hiermee om kunnen gaan. Het is belangrijk om dit gedrag ook met kinderen en
ouders te bespreken.
Wanneer kinderen 3 keer betrokken zijn bij een incident, worden
ouders op de hoogte gebracht. We willen samen met ouders in
gesprek over het gedrag van hun kind, om zo de kinderen goed te
kunnen begeleiden.

Vlinder project
Zoals jullie misschien al wel bij de ingang gezien hebben (en
misschien geroken), werken we rondom het thema vlinders. Een
project van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.
We hebben onze eigen rupsen, poppen en vlinders op school die
we moeten verzorgen. Leerlingen uit de bovenbouw zijn druk met
het verzorgen van de rupsen en het verschonen van hun
verblijf. Inmiddels zijn er al 3 Koolwitjes uit de cocon gekomen
en vrij gelaten!:)

Met opmerkingen [EW1]: m te kijken wat we vanuit PBS
nog meer kunnen doen….
Mocht het nodig zijn dan kan er ook individueel iets inzetten
voor dit kind
Met opmerkingen [n2R1]:

Jong Krakeel en Actief Jong Hoogeveen
Vanaf dit jaar moeten alle kinderen van groep 5-8, die mee willen doen aan het naschools aanbod in Krakeel,
zich aanmelden via de website www.actiefjonghoogeveen.nl. Op deze website staan nog veel meer leuke
activiteiten! Ga snel kijken!
Waar je altijd naar binnen kunt lopen:
- Sport en Speel: Elke woensdagmiddag 14.15 – 15.15 uur

Ingekomen stukken:
-

Krajicek Playground

Gratis

