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Van de directie
Allereerst alsnog het beste voor u en uw gezin in 2020!
Het nieuwe jaar is alweer flink onderweg en wij verwachten in het onderwijs en
zeker ook op onze school een zwaar jaar.
Het leerkrachtentekort doet zich voelen, want met het vertrek van meester Leo
hebben we 2 vacatures open staan. Gelukkig zijn juf
Connie en juf Nicky bereid om extra energie te stoppen
in een groep en zijn diverse collega’s bereid om
modules te geven voor de Da Vinci-leerlingen en
zodoende toch de kwaliteit te borgen, maar uiteraard
is dit een aanslag op de werkdruk van de collega’s.
Laten we hopen er in 2020 oplossingen komen om de
toenemende tekorten op te lossen.
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Da Vinci
In het programma en de aanpak van ons onderwijs aan de Da Vinci-leerlingen, een grote
groep leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig heeft, hebben we door de
veranderde inzet van juf Connie aardig moeten schuiven, zonder daarbij aan kwaliteit in
te leveren.
Juf Connie is en blijft verantwoordelijk voor de algehele
begeleiding en de aanpak voor de kinderen.
Dat betekent dat individuele gesprekken, gesprekken met
leerkrachten en de kinderen, de modules mindset,
executieve vaardigheden, projectmatig werken en
sociaal/emotionele ontwikkeling bij Connie blijven, maar
dat modules die te maken hebben met uitdagen en
denkvaardigheden bij verschillende externen en
teamleden komen te liggen.
Hierdoor wordt het rooster op sommige momenten aangepast voor diverse groepen.
Uiteraard ben ik of juf Connie voor alle ouders met vragen beschikbaar.
Voor de komende periode (periode 3, tussen kerst- en voorjaarsvakantie)
worden de volgende modules aangeboden:
•

Module voor groep 8: How to beat Martin Garrix; op een tablet gaan de kinderen
in tweetallen een eigen track maken. Een aantal bekende hits dienen hierbij als
basis. De module wordt verzorgd door Marcel Joling van 'Culture Quest', een
stichting die zich inzet op het gebied van kunst- en cultuureducatie.
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•

Module Jong Ondernemen voor de groepen op kc5. Hierin leren de kinderen de
basisbeginselen van het bedrijfsleven en ontdekken ze het ondernemerschap aan
de hand van interactieve lesactiviteiten. Deze module wordt verzorgd door
meester Justin, leerkracht op Passe-Partout, en zal worden verspreid over periode 3
en periode 4. Dit, omdat vorig schooljaar is gebleken dat dit thema veel tijd vergt.

•

Module Spaans voor de groepen 5 en 6 op kc2. De kinderen leren de basis van de
Spaanse taal aan de hand van een lesmethode en diverse daarbij behorende
materialen. Deze module wordt gegeven door juf Mireia, leerkracht op PassePartout.

•

Module Wiskunde voor de groepen 5 t/m 8. Hierbij gaan de kinderen aan het werk
met verschillende materialen op het gebied van wiskunde, zoals dat ook voorheen
bij Da Vinci het geval was. Deze module wordt aangeboden door juf Ilona,
leerkracht op Passe-Partout.

•

Module Programmeren met Scratch voor groep 7. De kinderen gaan aan het werk
met een script om een eigen spel, animatie of filmpje te maken. Juf Ilona zal ook
deze module aanbieden.

•

Naast dit aanbod zijn er op maandag- en vrijdagmiddag de modules mindset,
executieve vaardigheden en projectvaardigheden voor groep 5 en 6. Op dinsdagen donderdagmiddag zullen deze plaatsvinden voor de groepen 6a, 7 en 8. Deze
worden gegeven door juf Connie, Da Vinci.

Niet de module op zich is het doel, maar het werken aan vaardigheden en
levenshouding. Daarom zullen ook hierbij met de kinderen per module doelen
worden vastgelegd en zal er aan het eind van de periode worden
geëvalueerd.
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Voortgezet onderwijs
Deze maand vinden de adviesgesprekken plaats, waarin de school aan alle ouders van
de leerlingen van groep 8 het schooladvies voor het vervolgonderwijs geeft. Dat is altijd
een spannend moment, want het schooladvies is leidend.
Een schooladvies is vooral gebaseerd op de ontwikkeling van het kind gedurende de
hele schoolloopbaan en niet alleen op alle CITO-sores,
maar ook de methoden toetsen.
Een tweede component is altijd de sociaal-emotionele
ontwikkeling, waarbij ook werkhouding en gedrag een
rol speelt.
Mocht de uitslag van de CITO-eindtoets in april een
duidelijk (1 niveau) hoger advies geven, dan bestaat de
mogelijk om het schooladvies naar boven bij te stellen.

Oproep
Enkele kinderen uit de bovenbouw komen niet op de
fiets naar school, omdat zij verder weg wonen.
Wij zoeken nog 1 of 2 fietsen, zodat zij ook mee kunnen op de fiets van en naar KC5 met
gymnastiek of Da Vinci-lessen.
Heeft u nog een redelijk goede oude fiets staan? Wij zijn er blij mee!
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100 dagen rekenproject
Maandag 13 januari beginnen de kleuterklassen met het 100 dagen rekenproject.
De kinderen in groep 1-2 zijn erg geïnteresseerd in cijfers en getallen.
Met dit project werken we aan het getalbegrip en de opbouw van het 10-tallig systeem.
We werken aan hoe je de getallen tot 100 schrijft en leest, hoe je het weergeeft in
materiaal en beeldtaal, aantallen tellen en vergelijken, de telrij tot 100, hoeveelheden en
getallen tot 100 structureren in tientallen/eenheden en het gebruik van getallen in allerlei
contexten.
In elke kleuterklas komen drie bekers/potten te staan; rechts de eenheden, in het midden
de tientallen en links de honderdtallen.
Elke dag wordt er een rietje in de beker gedaan. Zodra er een tiental is bereikt, verhuizen
de rietjes naar een andere beker, als symbool voor het tiental. Bij elke tiende dag volgt er
een rekenactiviteit. Als de 100 dagen zijn bereikt, dan wordt er een 100 dagen feest
gehouden.
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Kalender
De kalender van de school kunt in Parro bekijken. Alle vakanties en vrije dagen
staan erin. In die kalender zal de leerkracht ook eventuele uitstapjes en
bijzondere gebeurtenissen bijhouden voor de groep van uw kind. De
schoolkalender en de kalender voor de groep van uw kind is in Parro
samengevoegd in 1 kalender.
Onderstaand de schoolkalender voor de maand januari.
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