Nieuwsbrief

CKV-dag

Ook dit schooljaar zal de nieuwsbrief 5x uitkomen.
Deze zal voor elke vakantie verschijnen. In de
nieuwsbrieven zullen de laatste ontwikkelingen van
de school te vinden zijn, alsmede de bijzonderheden.

Op 26 september was de eerste CKV-dag van het
jaar. Klas 1 en 2 zijn op school bezig geweest met het
thema ‘beeldende kunsten’, zoals schilderen,
keramiek, glasfusing, enz.
Klas 3 was deze dag buiten de school bezig met het
thema ‘architectuur’. De leerlingen hebben in
Hengelo rondgelopen en de stad van een hele
andere kant leren kennen. Daarbij hebben ze allerlei
opdrachten moeten doen. We hadden geluk met het
weer en het was een geslaagde dag!

Directiewisseling
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd,
nemen zowel de directeur als de adjunct-directeur
na de herfstvakantie afscheid. André Bartelink gaat
op 1 januari met pensioen dus zal de komende
maanden gebruiken om alle lopende zaken af te
ronden. Hilke Brughuis maakt de overstap naar een
andere Attendiz-school, namelijk VSO het Mozaïek in
Almelo.
Per 1 november is Gemma Brinks de nieuwe
directeur van het Penta College. In de volgende
nieuwsbrief zal zij zich verder aan u voorstellen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de school bij
haar in vakkundige handen is!

SOMtoday en website
Op het Penta College werken we met SOMtoday.
Alle leerlingen en ouders/verzorgers hebben een
inlogcode gekregen om in te loggen op het
leerlingportaal of ouderportaal. Mocht u nog niet in
het bezit zijn van deze inloggegevens, dan kunt u het
beste contact opnemen met de mentor van uw kind.
Waarschijnlijk zijn wij dan niet in het bezit van uw
(juiste) emailadres. In uw SOMtoday-omgeving is
allerlei praktische informatie te vinden, zoals de
cijfers, het huiswerk, geplande toetsen, absentie enz.
Op onze website www.pentacollege-attendiz.nl is
een link te vinden naar de inlogpagina van
SOMtoday.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze
inkomsten kunnen wij activiteiten voor onze
leerlingen organiseren die niet door het ministerie
worden vergoed (sinterklaas, kerst, eindfeest,
uitstapjes enz). Deze extraatjes kunnen wij onze
leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de
ouderbijdrage betalen!
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is
vastgesteld op € 30,-. We willen u vriendelijke vragen
om dit bedrag over te maken op rekeningnummer
NL50.RABO.0152.3549.21, o.v.v. Penta College –
ouderbijdrage + naam van uw kind/pupil.

Roosterwijzigingen
Na de herfstvakantie zullen een aantal
roosterwijzigingen doorgevoerd worden, met name
in de bovenbouwklassen.
Deze wijzigingen zijn terug te vinden in SOMtoday.

Huiswerkuur
Het huiswerkuur is, na enige vertraging, vorige week
van start gegaan.
Op maandag- en donderdagmiddag kunnen de
leerlingen van 14.30 – 15.30 uur op school terecht
voor ondersteuning bij het maken en leren van hun
huiswerk. Deze mogelijkheid bieden wij in ieder
geval t/m de kerstvakantie. Dan gaan we evalueren
en bekijken we of er voldoende deelname en inzet is,
om hiermee verder te gaan.

Samenwerken
In de periode tussen de herfstvakantie en
kerstvakantie staat het thema ‘samenwerken’
centraal in de hele school. In alle klassen wordt er,
tijdens de reguliere lessen, aandacht besteed aan dit
thema. Bij samenwerken gaat het niet alleen om in
groepjes iets doen, maar ook om vaardigheden, zoals
wachten op je beurt, kritisch kunnen en durven
kijken naar je eigen werk en dat van anderen, een
hulpvraag stellen aan een ander enz.

Fijne herfstvakantie!

