TTV-nieuwsbrief voor thuis

NR: 3

Datum: 30 oktober 2018

Kalender
Vrijdag 16 november: rapport 1 mee naar huis
Maandag 19 november – vrijdag 23 november: reflectieweek 1 (les tot 12.15 uur)
Maandag 19 november – vrijdag 23 november: oudergesprekken
Donderdag 22 november: studiedag – leerlingen vrij
Maandag 26 november: start periode 2 met nieuw rooster

Belangrijke info
Oudergesprekken – inschrijven!
Eind deze week krijgt u als ouder een mail van de mentor van uw kind. In deze mail staat een link naar ‘Doodle’: hierin kunt u
invullen wanneer u op gesprek wilt en kunt komen. De mentor verwacht u samen met uw zoon/dochter. In het gesprek worden
het eerste rapport, de studievaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling besproken. Er wordt, mét en vanuit de leerling –
en met u en de mentor samen – een plan gemaakt voor de komende periode (mapje met rapport graag meenemen!).
Afspraken – boeken, op tijd in les, huiswerk maken
De leerlingen raken er al langzaamaan aan gewend: op tijd in de les zijn, de juiste boeken meenemen en huiswerk maken. In
magister kunt u meekijken of het goed gaat. De kinderen die te laat in de les zijn, zorgen dat ze zich de dag erop om 8.00 uur
melden bij de mentor. Dit werkt goed, merken we. Fijn als jullie thuis ook een handje meehelpen.

Actualiteiten

Trots op!!

Project 2: vluchtelingen
Project 2 is gestart! Na het thema ‘toekomst’ gaan de leerlingen zich nu verdiepen in
het thema ‘vluchtelingen’. Afgelopen week zijn we gestart: er zijn fragmenten
bekeken, er zijn verhalen gedeeld en zogenaamde woord-webs gemaakt. Nu aan de
slag met een klassenvraag, deelvragen en onderzoek!

Leerlingen die zelf een expertise-les
verzorgen! Zie foto’s: een les
breakdance verzorgt door Damian
(klas 1B)

Samenwerking TTV met de thuisscholen
Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun thuisschool gaat het team
docenten komende tijd op bezoek bij Campus 013, het Reeshof College en
De Rooi Pannen.
Dinsdag 30 okt: De Rooi Pannen – leerlingen uit om 13.30 uur
Maandag 5 nov: Reeshof College – leerlingen uit om 13.30 uur
Donderdag 15 nov: Campus 013 – leerlingen uit om 14.15 uur
Goed om te weten is ook dat de contactpersonen van de verschillende thuisscholen
ook geregeld bij de TTV zijn – deze samenwerking verloopt prima!

Wist u dat?.....





Leerlingen van klas 2 al goed bezig zijn geweest in de
moestuin: zie foto’s?
De leerlingen komende maand een aantal leuke (externe)
gastlessen gaan krijgen… we houden ze nog even geheim ;-)
De laatste gymlessen extern gaan plaatsvinden: we gaan
squashen met de leerlingen!
Er komende maand groepsleerkrachten van enkele
(speciale) basisscholen een kijkje komen nemen bij de TTV?

