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Leren door denken en leren door doen

Start voorjaar
We hebben al weer heel wat warme dagen gehad. De laatste thema’s van IPC
zijn opgestart en de liedjes van de musical van groep 8 klinken door de school.
Het pannaveldje bewijst een succes te zijn. Alle dagen intensief in gebruik. U
zult het wel aan de slijtage van de schoenen merken! 
Nieuwsbrief 30 mei
2018
KIND OP MAANDAG

Beste ouders,

Altijd hetzelfde liedje?

We beginnen deze
periode met verhalen
over David, die door
de profeet Samuel tot
koning wordt gezalfd.
Hij verslaat een reus
en maakt prachtige
muziek. Maar is hij
ook de koning die God
voor ogen heeft?
Na de verhalen over
David staan twee
lesweken in het teken
van de Psalmen: oude
geloofsliederen
waarmee we kunnen
zingen zoals David
deed. In de weken
rond de zomer lezen
we verhalen die Jezus
vertelde aan zijn
leerlingen. Het zijn
verhalen die steeds
weer actueel kunnen
worden.

De indeling van de groepen komend jaar.
Alle groepen gaan integraal door naar het volgende leerjaar (tenzij anders
wordt bericht). Het ziet er dan als volgt uit.
De indeling ziet er als volgt uit.
groep 1/2:
Magdaleen van Leeuwen en Inge van der Gugten
groep 3:
Cora Weerheim en Heidy de Rijke
groep 4:
Marjella Keizer en Bernadette de Riet
groep 5/6:
Guido Poppe
groep 6/7
Yvonne Groenewold en Karin Snoeij
groep 7/8:
Roos Molenaar en Monique Keuzenkamp
en verder
Directeur:
Suzanne Potuijt
Interne Begeleiding en
waarnemend directeur:
Marije Spaan
Administratie:
Jeanne Torenvlied
Conciërge:
Arsen Davidjan
Er leven wat vragen over de 7/8 combinatie over werkweek en musical. We
hebben besloten dat groep 7 aan beide activiteiten niet meedoet. In het jaar
daaropvolgend is de huidige groep 6 (dan groep 8) hoogstwaarschijnlijk(!) weer
één groep en hebben zij zowel de werkweek als de musical voor zichzelf.
Tijdens de werkweek en musical-oefeningen komend jaar is er gewoon opvang
voor groep 7.
Nieuwe taalmethode
Onze taalmethode was aan vervanging toe. We hebben voor de nieuwe
methode gekozen voor “Staal”. Waarom Staal?
Het is opbrengstgericht werken met Staal.
In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste
twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen
publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede
voorbereiding voor later.
Staal werkt met levensechte bronnen
Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s, filmpjes die ze ook
buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol
eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar
maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.
Spelling volgens een beproefde spellingmethodiek
Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt
optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les
herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en
grammatica combineert.
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Last but not least….Onze eigen ervaring
In onze groep 3 hebben we al drie jaar ervaring met de Staal spellingaanpak en
dat beviel erg goed. Nu trekken we die aanpak door in groep 4, 5 en 6. Groep 7
en 8 blijven nog werken met de methode waaraan ze gewend waren.
Facebook
Net als veel scholen wordt het sinds 25 mei, de AVG-regels te ingewikkeld om
kanalen als Facebook te blijven gebruiken. Wij stoppen daar dan ook mee. Via
Parro verspreiden wij foto’s en berichten uit school. Parro is de eerste schoolapp
die “AVG-proof” is. Via onze website schetsen wij een beeld en geven wij
informatie over wie we zijn en wat we doen.
Over berichten van derden
Heel vaak (echt heel vaak) krijgen we het verzoek van derden om in onze
nieuwsbrief hun nieuws op te nemen. We doen dat alleen als het in
onderwijsbelang is, zoals de bibliotheek of soms gezondheid. Vaak korten we
het bericht in, soms zelfs tot een verwijzing naar een website waar dan het
bericht op valt te lezen. We doen dit om te voorkomen dat de Heraut teveel
concurrentie krijgt. (;-)

Jarigen in juni….
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Cheyenne van Hoeven (2008)
Ruben Moes (2006)
Dynand van Wijnen (2012)
Isis Harms (2005)
Juul Havenaar (2012)
Gerwin Sonneveld (2008)
Jan Dukker (2010)
Emma Gravesteijn (2013)
David de Kruif (2010)
Fenne Smaal (2007)
Siem de Waard (2012)
Merel Weerheim (2010)
Adam Adchich (2013)
Yaron van Someren Brand (2013)
Luca Roes (2005)

Groep
5/6
8
1/2B
8
1/2A
6/7
4/5
1/2A
4/5
6/7
1/2B
4/5
1/2A
1/2A
8

Van derden
Cultuur (voor kinderen) in Bleiswijk
Lansingerland heeft sinds kort een nieuw theater: Theater ’t Web in Bleiswijk.
Ons doel is het programmeren van voorstellingen voor jong én oud.
Op zaterdagmiddag 16 juni is de eerstvolgende jeugdvoorstelling: Theater
Hutsepot speelt dan ‘Over hoedjes en kalfjes’. Een aanstekelijke smeltkroes van
muzikaal vertel- en poppentheater voor de jongste theaterbezoekers. Meer
informatie op https://www.theatertweb.nl/event/theater-hutsepot-hoedjes-en-kalfjes-4/
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Lekker doorlezen deze zomer met de VakantieBieb
Beste ouders van leeskinderen (wie is dat niet?),
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat
is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb biedt 60 e-books voor het hele
gezin. De app is gratis te downloaden en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is geopend van 1
juli tot en met 31 augustus 2018. www.vakantiebieb.nl .
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