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Agenda oktober/november 2015:
3 november
5 november
10 november
18 november

Kijkmiddag 15.30 – 16.00 uur
Kijkmiddag 15.30 – 16.00 uur
Bezoek Toneelvoorstelling ‘Woeste Willem’
Bezoek Museum ’t Weeshuis

Alle groepen
Alle groepen
Groep 1 en 2
Groep 7

De jarigen in de komende 2 weken:
27 oktober
27 oktober
29 oktober
29 oktober
31 oktober
04 november
04 november
05 november
08 november
10 november

Silvester van der Bent
Sander Schuitemaker
Kènan Gravekamp
Maarten Saab
Rozelinn Heemskerk
Scott van Dop
Merel van Duyn
Isa Bosch
Merel Ouwehand
Rosa Schaddé van Dooren

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Studiedag
De ochtend van de studiedag van 16 oktober stond in het teken van groepsdoorbrekend
onderwijs. Uitgangspunt van ‘passend onderwijs’ is dat leerlingen zoveel mogelijk op hun
eigen niveau instructie krijgen. Soms is dat heel lastig. Bij een vak als begrijpend lezen
wordt van de leerkracht verwacht dat hij ‘modelend’ (hardop denkend) leert hoe de
leerlingen een tekst onder de knie kunnen krijgen. Daar is de leerkracht dus heel veel
aan het woord. Zo’n les kan onmogelijk in een groep op verschillende niveaus gegeven
worden. Om toch tegemoet te komen aan de verschillende niveaus van de leerlingen
gaan we in de groepen (4)5 t/m 8 het vak ‘begrijpend lezen’ groepsdoorbrekend geven.
Groep 4 gaat vanaf januari meedraaien. De lesroosters worden op elkaar aangepast. Op
een bepaald moment wordt dan in de hele school ‘begrijpend lezen’ gegeven, maar op
verschillende niveaus. Afhankelijk van toetsuitslagen wordt bekeken welk niveau het best
bij een bepaalde leerling past. Deze leerling volgt dan dit vak op zjin/haar niveau, maar
wellicht in een ander lokaal bij een andere leerkracht.
We gaan beginnen met het vak ‘begrijpend lezen’. We zullen deze werkwijze regelmatig
evalueren en wanneer resultaten van de leerlingen goed zijn deze manier van werken
mogelijk uitbreiden naar andere vakken.
’s Middags hebben we afspraken gemaakt om ook met de creatieve vakken
groepsdoorbrekend te werken. Leerlingen zullen dan ook in andere groepen lessen
kunnen volgen. Leerkrachten gebruiken hun talenten en interesses om in een bepaald
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vakgebied een aantal creatieve lessen te geven. De leerlingen kunnen zich hiervoor
inschrijven. Na enkele weken volgen de leerlingen dan weer een ander vakgebied.
Doordat er gewerkt wordt met verschillende leeftijden zal er veel (coöperatief)
samengewerkt worden. De groepen 1 t/m 4 gaan in de aanloop naar het Sinterklaasfeest
al op deze manier werken. De groepen 5 t/m 8 maken hiermee een start in het voorjaar.

Van SKOOL naar WINSYS

Op dit moment werken de leerlingen en de leerkrachten in de computeromgeving van
SKOOL. Dat gaat veranderen. Vandaag krijgen we een nieuwe provider, die het mogelijk
maakt met laptops te werken. Morgen en overmorgen vindt dan de ‘migratie’ plaats van
SKOOL naar WINSYS.

Dit zal voor iedereen, voor zowel de leerlingen als de leerkrachten even wennen zijn.
Donderdagmiddag is er een studiemoment waarop de leerkrachten ‘geschoold’ gaan
worden in de nieuwe computeromgeving van Winsys.
Inloopweek/kijkmiddagen
Voor de volgende week stond de inloopweek gepland. We willen deze in verband met
bovengenoemde wenperiode niet door laten gaan en uitstellen tot januari.
In plaats daarvan krijgt u de gelegenheid het werk van uw eigen kinderen te bekijken. Dit
kan op twee momenten: op dinsdag- en donderdagmiddag 3 en 5 november van 15.30 –
16.00 uur. Uw kind heeft op zijn tafel werkboeken en schriften klaarliggen die u samen
met uw kind kunt bekijken. Op deze manier krijgt u toch een beetje een idee wat de
kinderen leren en op welke manier ze dat doen.
Deze momenten zijn niet bedoeld om met de leerkrachten over uw kind te spreken; zij
zullen hierbij dan ook niet niet aanwezig zijn.
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Panbos
Groep 1 en 2 hebben een herfstwandeling door het Panbos gemaakt. Het was een
gezellige en leerzame ochtend. Alle ouders die voor het vervoer en de begeleiding
hebben gezorgd: Enorm bedankt!

Vanuit de MR

De oproep om u aan te melden als nieuw MR-lid in de Nieuwsbrief van 22 september
heeft geen aanmeldingen opgeleverd. Maaike Groenheide en Max Colon hadden
aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Omdat niemand zich heeft aangemeld zijn er
geen verkiezingen nodig en kunnen Maaike en Max nog een termijn in de MR blijven.
Maaike en Max, fijn dat jullie nog een termijn willen blijven!
Met vriendelijke groeten, namens de MR,
Andrea Ouwehand

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.
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