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Agenda
Ma 17 t/m vr 21 oktober
Ma 24 oktober
Vr 28 oktober
Donderdag 3 november
Vrijdag 4 november

14 oktober 2016

Herfstvakantie
Drempelonderzoek leerlingen van groep 8
Disco : groep 5 t/m 8 (zie affiches bij de ingangen)
Ouderavond: ‘Social Media: volgt u het nog?’ (uitnodiging volgt)
Schoolfotograaf

Inloop
We zijn al weer 7 weken onderweg in het schooljaar. Wat ons opvalt, is dat de inloop op sommige
plekken onrustig verloopt. Uiteraard bent u welkom om in de klas van uw zoon of dochter mee te
kijken waar hij/zij mee bezig is. Daarbij merken wij dat dit effect heeft op de kinderen, hun start lijkt
hierdoor beïnvloed.
Wel willen wij u vragen om de kinderen, en ons, te helpen bij het rustig starten van de schooldag.
Dat willen wij op de volgende manieren bereiken;
 Heeft u een korte boodschap of vraag aan de leerkracht?, schrijf dit op in een schriftje wat
klaar ligt. Of stuur een berichtje naar de leerkracht via het ouderportaal.
 Wilt u een afspraak maken voor een gesprek? Dit kan òf na schooltijd òf via het ouderportaal.
 Wilt u bij het luiden van de eerste bel afscheid nemen van uw zoon/dochter? De leerkracht
kan op die manier werkelijk om 8.30 uur starten met de lessen.
 Bij de kleutergroepen verwachten wij dat de kinderwagens op de gang blijven. Hierdoor blijft
de doorgang toegankelijk voor iedereen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Sociale veiligheid
Wat verstaan we hier onder? En verstaan we hier allemaal hetzelfde onder? Wat
is dat eigenlijk sociale veiligheid en als we dit dan weten hoe geven we dit
vorm?
Dit zijn ingewikkelde vragen die vaak meer vragen oproepen dan dat ze heldere
en eenduidige antwoorden genereren. Hier hebben wij op school met elkaar
over gesproken.
Wat voor ons, als team van de Ranonkel, van groot belang is, is dat de
kinderen zich veilig voelen op school, in hun groep.
Dit veiligheidsgevoel is ook van groot belang voor de leerkrachten, zij zijn degenen die vijf dagen met
de kinderen werken. Wat doen we om dit te bewerkstelligen? Voor de kinderen én voor de
leerkrachten?
Het begint in onze optiek met communiceren. Op een manier waarbij iedereen zich goed voelt. En hoe
doe je dit communiceren, wat is het effect van de manier waarop soms wordt gecommuniceerd en
heeft dit gevolgen voor het veiligheidsgevoel?
Wat wij willen bereiken, is dat er de ruimte is om te praten met elkaar, in de groep met de leerlingen
en ook tussen leerkrachten en ouders of derden. Gezamenlijk er zorg voor willen dragen dat het
gevoel er is dat je kunt zeggen wat je voelt of denkt op een manier die voor iedereen respectvol is.
In de groepen hebben we de afgelopen weken extra veel aandacht geschonken aan ‘de groep’. De
rollen die er worden vervult, groepsafspraken maken en zichtbaar ophangen zodat iedereen elkaar
daarop kan en mag aanspreken.
Taakspel, in eerdere Ranonkeltjes al over geschreven, gaat ondersteunen bij het bekrachtigen van
positief gedrag. Dit kan bijdragen bij een sociaal veilig gevoel.
Schoolfotograaf
Vrijdag 4 november komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. De kinderen gaan individueel en

met de groep op de foto. De kinderen die een broertje en-/ of zusje hier op school hebben, zullen ook
samen op de foto gaan.
Indien er broertjes-/zusjes (nog) niet op school zitten en wel graag samen op de foto willen dan kan
dat vanaf 14.15 uur. Nadere informatie volgt nog.

Uitnodiging ouderavond ‘Sociale media. Volgt u
het nog?’
Heeft u de affiches zien hangen? U bent uitgenodigd om naar
de interactieve ouderavond te komen.
Om samen te praten over ‘Hoe bereiden wij onze kinderen
voor op de(ze) digitale wereld? Waarmee moeten we in onze
opvoeding rekening houden als het internet & sociale media
betreft?’
Een spreker van het bureau Social Media Wijs komt deze avond voor ons verzorgen.
Wanneer : Donderdag 3 november
Tijd
: 19.30-21.30 uur
Waar
: in de aula van obs De Ranonkel

U komt toch ook?

VIVIAN DEN HOLLANDER was op de Ranonkel 

Kinderactiviteit op zaterdag 15 oktober
Graven naar resten van slot Purmerstein!
Zaterdag 15 oktober a.s. is het Nationale archeologiedag in Purmerend en zijn er leuke gratis
activiteiten voor kinderen.
Aan de Kanaaldijk naast nummer 7 kun je van 11.00-16.00 uur zien en beleven hoe archeologisch
onderzoek wordt uitgevoerd. Je kan met een metaaldetector op zoek naar munten, met een schep
scherven zoeken of een grondplan bouwen met de bakstenen afkomstig van Slot Purmerstein.
Hiermee is een archeologiediploma te verdienen. Ook kun je eigen vondsten leren determineren en
een eigen wapenschild maken. Tijdens het vondstenspreekuur kunnen volwassenen en kinderen hun
vondsten laten onderzoeken door ‘echte’ archeologen van de Archeologische Werkgroep Purmerend
en ADC Archeoprojecten.
De Archeologische Werkgroep Purmerend aan de Neckerstraat 11 houdt deze dag ook open huis.Hier
zijn de vondsten van slot Purmerstein verzameld en te zien. Waar nu het Slotplein is heeft ooit slot
Purmerstein gestaan. Het kasteel werd in 1410 gesticht door Willem Eggert, vlakbij het toenmalige
vissersdorpje Purmerend aan de Weere. Willem was een rijke Amsterdamse financier en de
voornaamste ambtenaar van het graafschap Holland. Purmerend ontwikkelde zich naast het kasteel
tot een marktstad. Nadat slot Purmerstein in 1741 was gesloopt, groeide de stad over het
kasteelterrein heen. Niets leek meer aan het slot te herinneren. Totdat in 1975 en in 1998 bij
archeologische onderzoek muurresten en vondsten van het kasteel werden teruggevonden.
Voor meer informatie over de Nationale archeologiedagen www.archeologiedagen.nl

