Beste ouders,
Dit jaar bestaat de daltonwerkgroep uit de volgende leerkrachten: Karna, Suze en
Monique LG. De ouders die in deze werkgroep zitten, zijn: Karin Brinkhuis en
Jeanette Reloe.
Als werkgroep houden wij ons bezig met de daltonontwikkelingen op ’t Otterke.
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar waarin we u kort op de hoogte
brengen van waar we mee bezig zijn.
Dit jaar houden we ons bezig met het ontwikkelen van nieuwe ottertaken.
De kinderen moeten meer ruimte krijgen om hun taken goed te plannen in een week.
Ook zijn we bezig met een doorgaande lijn op het gebied van reflectie. Hoe kunnen
we dit nog meer vorm gaan geven in ons onderwijs?
Verder vinden we het fijn om ouders te betrekken bij ons daltononderwijs. Daarom
hebben we onlangs een daltoninformatieavond georganiseerd.
Terugblik op de informatieavond
We vonden het fijn dat er voldoende animo was voor deze avond. We hebben een
korte inleiding gegeven over wat daltononderwijs is. Daarna zijn de ouders actief aan
de slag gegaan middels een ottertaak. Op deze manier konden ouders ervaren hoe
de kinderen op school werken.
Aan het eind van de avond hebben we samen teruggekoppeld hoe men de manier
van werken ervaren heeft. De feedback die gegeven is, nemen we graag mee voor
een volgende avond.
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Een kleine impressie van de informatieavond
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Met vriendelijke groet,
De Daltonwerkgroep
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