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Net als vorig jaar nodigt cbs AquaMarijn u als ouders/verzorgers uit voor een
klassenbezoek. En we hopen natuurlijk dat u allemaal komt!
Veel ouders zouden graag wel eens een kijkje willen nemen in de klas. Niet ieder
kind vertelt thuis uitgebreid over de dagelijkse gang van zaken.
Er zijn vast veel vragen:
- Hoe werkt nu eigenlijk het IGDI-model?
- Hoe verloopt een les?
- Waar zit wie, wie doet wat en waarom en wanneer?
- Hoe wordt een dag opgestart?
- Hoe wordt het aanbieden van verlengde instructie georganiseerd?
- Zou ik de sfeer in groep eens mogen ‘voelen’?
- Hoe bieden ze op school een ‘Kanjertrainings-oefening’ aan?
We kunnen natuurlijk niet iedereen op hetzelfde moment uitnodigen.
We willen daarom deze dagen als volgt organiseren:
- U mag met uw kind om 8.30 uur mee naar de klas en bent tot 9.30 uur van harte
welkom om de lessen te volgen. We sluiten de bezoeken af met een kanjeroefening.
- Om de rust in de school te bewaken spreiden we de bezoeken over twee weken.
(van 4 april t/m 15 april 2016)
- U kunt zich vanaf 21 maart op een intekenlijst (naast het lokaal) inschrijven. U ziet
dan direct de data en mogelijkheden.
De volgende afspraken zijn belangrijk om rekening mee te houden:
- Jongere kinderen kunnen helaas niet mee. Per kind is er plaats voor één ouder.
- Heeft u meerdere kinderen, dan mag u natuurlijk bij alle kinderen op bezoek komen.
- Tijdens de bezoeken kunt u niet wisselen van lokaal.
- De bezoeken gaan niet door als er een invaller voor de groep staat.
Voor de kleutergroepen zullen de bezoektijden en duur van het bezoek iets afwijken
i.v.m. hun activiteitenrooster. Dit kunt u terugvinden op de intekenlijst.

Met een vriendelijke groet,
Team c.b.s. Aquamarijn

