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Beste ouders/verzorgers,
Boem boem
Aap aap
Oeh oeh
Speciaal voor de landelijke aftrap van de nieuwe inzamelingsactie van Stichting AAP
hebben wij, samen met juf Inge, een lied geschreven. En die hoorde je de laatste paar
weken overal in de school terug. Een deuntje om niet meer uit je hoofd te krijgen! Maar wel
eentje met een ontzettend belangrijke boodschap.
Wij zijn er ontzettend trots op dat Stichting AAP De Optimist heeft uitgekozen als eerste
deelnemende school aan deze fantastische actie. Voor aap Marria, maar ook voor de vele
andere dieren die opgevangen worden door AAP kan het inleveren van kabels, cartridges
en oude mobieltjes een enorm verschil maken. Wij dragen deze actie van Stichting AAP een
warm hart toe. Op deze manier kunnen wij met iets kleins een groot verschil maken voor de
dieren en het milieu. Het past bij onze visie op duurzaamheid en het verantwoordelijk zijn voor
elkaar en de wereld. En goed nieuws: gisteren, na amper één week, zijn de eerste volle
boxen al weer opgehaald. Van tevoren hadden we gehoopt op succes, maar dit hadden
wij echt niet verwacht.
Directeur van Stichting AAP, David van Gennip, en kinderboekenauteur Janneke Schotveld
waren enorm te spreken over onze gastvrijheid en het enthousiasme van de kinderen. Het
was dan ook een geweldig gezicht en gehoor om alle kinderen het lied te horen zingen!
Mocht u de komende periode, tijdens het opruimen, cartridges, kabels of oude mobieltjes
tegenkomen (die mogen uiteraard ook bij opa en oma of de buren vandaan komen): de
boxen staan in onze middenruimte!
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De komende periode staat in het teken van Sinterklaas. Op zaterdag 18
november is hij gelukkig weer in Nederland aangekomen. Toen de
kinderen afgelopen maandag in de school kwamen was er
verwondering alom: zo veel slingers, pakjes en versieringen. OR, Sintcommissie en hulpouders: bedankt! Fijn dat jullie met zovelen waren om
dit mogelijk te maken.
Zoals altijd volgen wij in de klassen de verhaallijn van Het
Sinterklaasjournaal van NPO 3. Zoals u van ons gewend bent is ons
uitgangspunt voor 5 december dat het voor iedereen een feest moet zijn. Uiteindelijk draait
het daar om tijdens deze bijzondere weken!
Tot slot willen wij u via deze nieuwsbrief inlichten over het schoonmaken van de toiletten. In
samenwerking met het bestuur van Stichting Prisma is besloten om de toiletten één keer per
dag, tijdens schooltijd, extra schoon te laten maken door ons schoonmaakbedrijf. Wij
verwachten dat dit de hygiëne ten goede komt. Wij zijn er in ieder geval heel blij mee.
Met vriendelijke groet,
Miranda en Paula
Bijdrage van de groepen 3

Dat de overgang van groep 2 naar groep 3 groot is, is algemeen bekend. Voor onze groep 3
kanjers was dit na de zomervakantie ook best eventjes wennen. Maar wat hebben we de
afgelopen 3 maanden al veel geleerd: van lusletters schrijven tot vloeiend lezen en van
dicteetjes maken tot rekensommen.
Hieronder geven we u een indruk van onze hoogtepunten tot nu toe:
Wat is het belangrijkste dat je leert in groep 3? Bijna
iedereen zal antwoorden: leren lezen. Nou, dat
doen de kinderen uit groep 3 zeker! Vol trots konden
we,
tijdens
de
leesschool
van
de
Kinderboekenweek, aan de papa’s en mama’s de
opbrengsten van onze leeskilometers laten horen.
Dat was een feestje,
want samen lezen is
extra leuk. In diezelfde
week
mochten
de
papa’s en mama’s ook
een kijkje in de klas nemen tijdens een leesles. In deze les
hebben we laten zien dat wij nieuwe letters en woordjes leren,
de geleerde letters automatiseren door herhaling van letters
flitsen, de letterfamilies (lange en korte klinkers, tweetekenklinkers
en medeklinkers) leren gebruiken en de letterverwerking maken
in ons werkboek waarbij we de nieuwe letter leren toepassen.
Ook leren we tegelijkertijd de bijbehorende schrijfletter.
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Leeskilometers maken is een must om vloeiend en vlot te leren lezen. Daarom oefenen we
het lezen van woorden en teksten 2x per week in het leeskwartier met behulp van leesouders.
Hier zijn wij erg blij mee!

Naast dat we leren lezen zijn we ook al druk bezig met rekenen. Zo hebben we al geoefend
met de getallenlijn, meer/ minder/ evenveel, splitsen en bussommen. Bij elke nieuw
onderwerp starten we met een leuke introductie. Bij de introductie van de bussommen
hebben we geoefend met een bushalte en een bus met buschauffeur. Op de bushalte stond
een plus- en een minteken. Als de bus langs de halte kwam konden we zien aan het teken of
er kinderen in of uit de bus moesten. Na deze spelvorm hebben we het geoefend met blokjes
en vervolgens verwerkt in ons schrift. Zo werken wij spelenderwijs toe naar echte sommen
(bijvoorbeeld: 5+3=8).

Wanneer we klaar zijn met ons werk mogen wij leren in
de hoeken. We hebben een reken-, schrijf- en leeshoek.
Hier ligt verschillend materiaal wat aansluit bij de
doelen die centraal staan. Hier kunnen wij ook
zelfstandig mee aan de slag.
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ParnasSys Ouderportal
ParnasSys is de naam van het administratiesysteem waarin wij de gegevens van de leerlingen
registeren. Na goed overleg met het team en de MR is besloten tot het openzetten van dit
ouderportal, omdat wij van mening zijn dat het een meerwaarde heeft wanneer u als ouder
inzage heeft in de gegevens van uw eigen kind(eren). Niet als vervanging van de
persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren via Digiduif, maar aanvullend.
U heeft inmiddels een mail ontvangen met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Hiermee kunt u inloggen op https://ouders.parnassys.net/. Het eerste wachtwoord bestaat
uit een lange reeks cijfers en letters. Vervolgens kunt u dit op een eenvoudige manier
wijzigen in een nieuw en persoonlijk wachtwoord. U kunt uiteraard ook op een later moment
via uw profiel uw wachtwoord wijzigen.
Indien u geen e-mail heeft gekregen kunt u contact met Caroline opnemen. Waarschijnlijk zijn
uw juiste gegevens dan niet bij ons bekend. Wij verzoeken u in dat geval een mail te sturen
naar c.sterk@de-optimist.nl met uw mailadres. U ontvangt dan een nieuwe uitnodiging.
Het ParnasSys ouderportal biedt verschillende functionaliteiten, waarvan wij er een aantal
zullen gaan gebruiken.
Wervingscampagne pleegouders
Op 1 november start de landelijke wervingscampagne voor pleegouders. De gemeente
Almere heeft samen met Vitree deze landelijke actie vertaald naar Almere en hebben eigen
Almeerse spandoeken ontworpen.
De Prismascholen ondersteunen deze actie en na de herfstvakantie komt er ook een
spandoek aan ons schoolhek te hangen!
Via uw kind ontvangt u ook een informatiekaart over deze actie. De gemeente en Vitree
hopen dat dit weer veel nieuwe pleegouders gaat opleveren zodat we alle Almeerse
kinderen dichtbij en zo gewoon mogelijk kunnen opvangen als dat thuis (even) niet lukt.
http://www.vitree.nl/pleegzorg

Bijdrage van de MR
Ouderversie notulen MR vergadering 2 november 2017
Opening en vaststellen agenda
De studiedagen zijn door de leerkrachten als erg positief ervaren.
De oudergeleding (MRo) heeft de bijlagen van het Veiligheidsplan opgevraagd.
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Vaststellen jaarverslag
Het Jaarverslag is definitief gemaakt.
Veiligheidsplan
De MRo heeft bij de MRp nagevraagd wat de aanpak is bij pestgedrag. Alle leerkrachten
hebben een gelijke eenduidige handelswijze hierin, en worden er meerdere middelen
ingezet om pestgedrag te voorkomen.
De Achterban
De MRo is bezig om voor bepaalde schoolzaken de achterban als klankbordgroep te laten
functioneren. De MR heeft hier positieve ervaringen mee, waarbij de toegevoegde waarde
duidelijk naar boven komt.
Bijdrage van de OR
Sinterklaas
De school is weer prachtig versierd en we maken ons op voor een geweldig sinterklaasfeest
voor alle leerlingen.
Hoe de goede man dit jaar aan zal komen blijft nog eventjes geheim, maar het beloofd
weer een mooie dag te worden.
Ouderbijdrage
Wij hebben al van veel ouders de bijdrage mogen ontvangen. Helaas ook van een groot
aantal nog niet. Wij zouden het erg op prijs stellen als we de ouderbijdrage mogen
ontvangen zodat we ook de rest van het jaar mooie activiteiten kunnen organiseren voor u
kind.
Volg ons ook op Facebook
De OR heeft 2 Facebook pagina's. Een openbare namelijk: Ouderraad de Optimist. En een
besloten groep namelijk: besloten groep Ouderraad de Optimist. Op de besloten groep
zullen de foto's geplaatst worden van de activiteiten georganiseerd door de ouderraad zoals
Sinterklaas.
Groeten van de OuderRaad
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