Jeelo
nieuwsbrief

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste Jeelo nieuwsbrief van dit schooljaar. Middels deze
nieuwsbrieven informeren wij u over ons Jeelo onderwijs.
Ten minste een keer per project zult u informatie ontvangen over de Jeeloontwikkelingen op Basisschool De Meiboom.

Jeelo voor ouders
U kunt meer vinden over Jeelo via onderstaande link:
https://www.jeelo.nl/voor-ouders/

Startopdracht Project:
Zorgen voor de natuur en GiGa Groen

We zijn gestart met het project ‘Zorgen voor de natuur en GiGa Groen’!
Schoolbreed hebben de kinderen in twee tallen en met hulp van ouders
nestkastjes in elkaar getimmerd. En wat een resultaat!
Ondertussen kregen we informatie van de vogelwacht over de nestkastjes en de
vogels. Nu worden ze nog gepimpt en dan kunnen ze aan de bomen worden
gehangen op ten minst twee meter hoog.

In alle groepen wordt er nu verder gewerkt over de natuur en over de
kinderboekenweek. In de volgende nieuwsbrief krijgt u een verslagje van alle
groepen en overige activiteiten.

Slotactiviteit:
Boekenmarkt donderdag 13 oktober
De eerste palen van de zomeropdracht zijn klaar om in de grond te gaan. En wat
een prachtige ontwerpen zijn er bedacht. Heel verrassend soms. We streven
ernaar om donderdag 13 oktober veel mooie palen in de grond te hebben zodat
we onze slotactiviteit, een feestelijke boekenmarkt, tussen de Mei-palen kunnen
houden.
U bent allemaal van harte welkom om die middag de palen te komen

bewonderen en boeken te kopen. Vertel het ook aan de buren, familie of
vrienden. Iedereen is welkom!

Het project na de herfstvakantie:
‘Leren van personen van vroeger’
Veel personen uit de geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op
ons dagelijks leven. Wat kunnen we van deze personen leren?

Tijdens het thema leren van personen van vroeger gaan we werken over oude
beroepen en hoe ging het huishouden vroeger. Ook leren we over helden, onze
voorouders en we leren over Nederland en de VOC en hoe gaat dat nu. We
vormen een mening over macht en gezag en Willem van Oranje.
In de bijlage vindt u de Flyer over het nieuwe thema.

Deskundigheid ouders
Als ouder kun u een bijdrage leveren als maatschappelijke organisatie.
Je kunt immers door je beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van
het project. Je werkt bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid, dienstverlening,
techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische sector of
bij de overheid. Of je hebt een hobby, bijvoorbeeld handwerken, imker of
fotografie.
Het komt allemaal aan de orde in de projecten. Inhoudelijke bijdragen van
ouders zijn daarom zeer welkom! Laat ons weten waarin u deskundig bent!

Project ‘Leren van personen van vroeger’:
Uw meerwaarde tijdens ons project:
Wat leerlingen in de klas leren, willen we verbinden met de praktijk van het
dagelijks leven en de werkelijkheid.
Kunt u iets vertellen over de geschiedenis of een held van vroeger? Of kent u
iemand die iets kan betekenen in dit project? Laat het ons weten!

U kunt denken aan bijv.:
•

Een gastles op school over uw werk.

•

Een workshop aan leerlingen.

•

Feedback op het werk van leerlingen.

•

Een bezoek aan uw organisatie door leerlingen.

•

Meehelpen met een activiteit

Samen met de desbetreffende leerkracht wordt vervolgens bepaald wat de
leerlingen gaan leren tijdens de activiteit/excursie/workshop/gastles.

Meer informatie vindt u in de bijlage, op de flyer over het nieuwe thema.
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