Woensdag 10 oktober 2018

AMN-toets
Evenals vorig jaar doen wij met onze groep 8 leerlingen mee aan de zogenaamde AMN-toets
Aansluiting PO-VO’.
Over deze toets:
Een kind is meer dan alleen zijn brein. Als leerkracht zie je het wel vaker: de leerling die zijn doel bereikt
door hard te werken. Of de leerling die het wel kan maar niet wil. Vaardigheden in taal en rekenen
spelen een grote rol. Maar de wetenschap verzamelt steeds meer bewijs dat persoonlijkheid (houding
en gedrag) en interesses een bijna net zo’n grote rol spelen. We doen leerlingen dan ook tekort als we
een schooladvies alleen baseren op hoe goed ze zijn in taal en rekenen.
AMN gelooft in de hele leerling. Daarom brengen we met Aansluiting PO-VO ook gedrag, houding en
interesses van de leerling in kaart. Door een compleet beeld te schetsen zie je kansen die je anders
mist. Je ziet ook welke begeleiding het best past bij de leerling. Dat kan dan meegenomen worden in de
uiteindelijke schoolkeuze van de ouder(s). Zo help je het talent van de leerling zo goed mogelijk te
ontwikkelen.
We nemen deze toets komende dinsdag 16 en donderdag 18 oktober af. Voor de betreffende ouders
wordt vandaag een Informatie-blad meegegeven.
Voor deze ouders is er ook een digitale vragenlijst. Zij krijgen deze lijst deze week toe-gemaild.
Kinderboekenweek
Nadat we vorige week de Kinderboekenweek aftrapten met kinderboekenschrijver Michael Kroegman,
deden de groepen 5 t/m 8 deze week mee met een speciaal Escape-spel. Mooi te zien hoe fanatiek
sommige teams waren!
Komende week sluiten we de Kinderboekenweek traditioneel af met de verkiezing van de
Schoolvoorleeskampioen. Op dit moment vinden de voorrondes plaats en eind volgende week kiezen
we de Voorleeskampioen 2018. Onze Voorleeskampioen zal De Toermalijn in het vroege voorjaar
vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke Voorleeswedstrijd.
Studiedag
Op woensdag 17 oktober houden we een studiedag voor alle leerkrachten in het kader van een
doorontwikkeling van onze visie op ICT met de nadruk op het gebruik van chromebooks/tablets.
De kinderen zijn die dag vrij.

Belangrijke data
woensdag 3 – vrijdag 12
Kinderboekenweek
Woensdag 17
Studiedag voor het team – de leerlingen zijn deze dag vrij
Dinsdag 16 en donderdag 18
AMN-toets gr. 8
Vrijdag 19
Speelgoedochtend gr. 1-2
11.00 uur – Klassenshow gr. 7/8
Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland:
Cursus positief opvoeden
Leer de vaardigheden kennen die passen bij jouw kind
Huilend door de supermarkt, niet luisteren tijdens de verjaardagsvisite of onophoudelijk klieren onder
het eten. Alle ouders kennen situaties, waarin hun kind bepaald gedrag laat zien waar ouders moeite
mee hebben. Maar hoe ga je ermee om? Of beter nog, hoe kun je het voorkomen? Daarvoor is niet één
juiste manier, maar tijdens de cursus positief opvoeden leer je de vaardigheden kennen die bij jou en
jouw kind passen.
Preventiewerker Aukje van den Arend verzorgt deze cursus en graag licht zij een tipje van de sluier op.
Positief opvoeden begint met aandacht geven aan je kind. Zo kun je een te veel aan ongewenst gedrag
voorkomen. Laat je kind wel ongewenst gedrag zien dan zijn er diverse vaardigheden om op een rustige
manier sturing te geven. Tijdens de cursus oefen je deze vaardigheden eerst samen om ze vervolgens
thuis toe te passen. Zo leer je wat voor jou werkt en creëer je geloof in eigen kunnen om ongewenst
gedrag op een positieve manier te overwinnen. De cursus heeft tot doel om het opvoeden van kinderen
gemakkelijker te maken en om kinderen op een positieve manier op te voeden en de ontwikkeling van
kinderen te stimuleren.
Actieve deelname
Deze cursus voor ouders met kinderen van nul tot twaalf jaar bestaat uit vier avonden van half acht tot
tien en een slotavond, van elkaar gescheiden door drie weken met drie keer telefonisch contact om te
vragen hoe het gaat. “De cursus is voor elke ouder die meer kennis wil over het opvoeden en vraagt om
actieve deelname. Aan de hand van een werkboek ga je zelf en in groepjes aan de slag met het
formuleren van doelen en het stimuleren van goed gedrag. Interesse? Meld je dan aan of mail voor
vragen naar a.vandenarend@zwartewaterland.nl
Data wanneer de cursus in Zwartsluis in de Sluuspoort van 19.30 – 22.00 uur wordt gegeven is:
29 oktober, 5 november, 12 november, 19 november en 17 december 2018.

