Nieuwsbrief
januari
Beste ouders, verzorgers,
Na drie weken kerstvakantie mochten we
maandag bijna alle leerlingen en leerkrachten weer
fysiek ontmoeten. Een fijn begin van het nieuwe
kalenderjaar. We wensen iedereen een gezond en
gelukkig 2022 toe.
OUDERRAAD BEDANKT
De kerstlunch die in allerijl georganiseerd is door
de ouderraad was een groot succes. De kinderen
en leerkrachten waren blij en verrast door de extra
lekkernijen die de ouderraad verzorgd had. Dank
jullie wel ouderraadsleden!!!!! Dankzij jullie
hebben we een fijne jaarafsluiting gehad.
SCHOOLFRUIT

Ook na de kerstvakantie krijgen we iedere week
op woensdag, donderdag en vrijdag gezond fruit
en groente. Deze week eten we kaki, ananas e
watermeloen. Mmmmmmm……..
Wat we volgende week krijgen is nog een
verrassing. Iedere week proeven we van andere
fruit- en groentesoorten. U hoeft uw kind op deze
dagen geen fruit mee naar school te geven.
HARD GEWERKT EN VEEL GELEERD
In de week voor de
kerstvakantie heeft het team
hard gewerkt en veel geleerd.
We hebben de observaties en
vragenlijsten die de kinderen en
leerkrachten hebben ingevuld
met betrekking tot de executieve
functies geanalyseerd en we hebben hier conclusies
uit getrokken. Er zijn spelletjes aangeschaft
waarmee de kinderen hun executieve functies
kunnen oefenen, maar ook tijdens de lessen wordt
er aandacht geschonken aan de executieve funties.
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Zo wordt bijvoorbeeld flexibiliteit geoefend bij
woordboggle (een leerling noemt een
samengesteld woord, de volgende leerling maakt
een nieuw woord met het laatste gedeelte van het
eerder genoemde samengestelde woord). De
komende weken hebben we als doel gesteld dat
zowel leerkrachten als leerlingen zich (nog meer)
bewust worden van de ‘denkkrachten’, zoals we
de executieve functies in de groep noemen.
Hiernaast zijn we praktisch bezig geweest met de
rekendoelen. We hebben ze in iedere groep
zichtbaar gemaakt. Zo hangen er verschillende
klokken: met het hele uur, halve uren, 5 minuten,
digitale tijd etc. Als een leerling een doel beheerst
mag hij/zij een knijper op de bijpassende klok
hangen. Zo weet het wat het al beheerst, maar
ook wat het volgende doel is wat geoefend kan
worden. De komende weken richten we ons op
het invullen van de verschillende kaarten. Zo
maken we leren nog meer zichtbaar.
THEMA ‘MODERNE GESCHIEDENIS’

Weet u wie James Webb is? Hij vond de
ruimtetelescoop uit. Dit en nog veel meer
ontdekken en leren de kinderen uit de
bovenbouw over de moderne geschiedenis. Naast
ontdekkingen en democratie gaat het in dit thema
vooral over de verschillende revoluties en
oorlogen die de laatste eeuwen kenmerkend zijn
voor de moderne geschiedenis.
AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
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Datum
Deze week:
19-1:
20-1:
Week 4 en 5:

activiteit
Hoofdluiscontrole
Nationale Voorleesdag
Klassenbrief mee
Afname Citotoetsen
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