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Nieuwsbrief 29 januari 2016
Nieuwe opzet
We zijn bezig met een nieuwe opzet van de nieuwsbrief. Vanaf nu komt de nieuwsbrief elke 2 weken
uit. Op deze manier komt er meer en sneller informatie uw kant op. Ook schrijft elke groep in elke
nieuwsbrief een stukje over het reilen en zeilen in de klas. Waar zijn we mee bezig? Wat is er
gebeurd? Of wat gaat er nog gebeuren? Zo krijgt iedereen een beeld van wat er bij ons op school
allemaal gedaan wordt. We hopen dat u met veel plezier de nieuwsbrief leest.
Kalender
2 februari:
3 februari:
3 februari:
12 februari:
15 februari:
19 februari:
22 februari:
23 februari:
24 februari:
25 februari:

Besloten MR-vergadering
juf Corina cursus Meesterlijk Coachen
juf Judith, meester Ben en juf Corina cursus Cito-Eindtoets, in de middag
Studiedag Cito-analyse en Groepsplannen maken (alle kinderen zijn vrij)
Studiedag Communicatietraining; drijfverensessie van Aart Brezet voor het team (alle
kinderen zijn vrij)
Rapporten mee
10 minutengesprekken op de avond
MR-vergadering
Zwaneshow groep 2/3
10 minutengesprekken op de avond

Welkom nieuwe kinderen
In groep 7 is Nikée Luik de klas komen versterken na de kerstvakantie.
In groep 1 zijn Jayden en Lynn verwelkomd..
Wij wensen ze allemaal een fijne tijd bij ons op ’t Zwanenest.
Talentenshow
Op vrijdag 19 februari hebben wij een echte ‘Talentenshow’! We beginnen om 8.30uur en het duurt,
afhankelijk van het aantal deelnemers, een groot deel van de ochtend. Ouders en andere
belangstellenden zijn welkom om te komen kijken.
Om 10.00 uur houden we pauze. We gaan dan even eten en drinken en buitenspelen.
Kinderen kunnen zich alleen of in groepjes opgeven bij de leerkracht om hun talent te laten zien. Dit
talent kan van alles zijn, zoals: playbacken, zingen, dansen, een goocheltruc laten zien, moppen
vertellen, etc. Om te zorgen dat het niet te lang duurt mag ieder kind 1x meedoen en mag de act niet
langer dan 4 min duren.
Het is geen wedstrijd. Iedereen mag laten zien waar hij/ zij goed in is of wat hij/ zij leuk vindt.
Kinderen die ’s avonds hun optreden nog een keer willen laten zien, kunnen dat doorgeven aan de
leerkrachten. Ook ’s avonds zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom. We starten
dan om 19.00 uur.
Datum sportdag
De datum van vrijdag 17 juni op de jaaragenda klopt niet.
Dit moet zijn: vrijdag 22 april. Het is dan tevens de dag van de Koningsspelen.
We hopen op mooi weer en gaan er een leuke sportdag van maken.

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn voor alle klassen op 2 vaste avonden. Maandag 22 februari en donderdag
25 februari. U krijgt via Mijn Schoolinfo een uitnodiging hiervoor met de mogelijkheid u in te
schrijven. Dit inschrijven kan echter alleen als u zich heeft aangemeld bij Mijn Schoolinfo.
Heeft u dit nog niet gedaan en bent u de mail hierover kwijt? Neemt u dan contact op met Carina,
onze administratrice of met Gerda. Zij kunnen u dan verder helpen. Carina is aanwezig op maandag.
De nieuwe rubriek ‘Nieuws uit’:
Groep 1/ 2
Wel en wee in de klas:
Vorige week hebben we met elkaar Quint uitgezwaaid. Hij gaat zijn schoolcarrière voortzetten op de
Burgemeester de Wilde school.
Na de kerstvakantie zijn Jayden en Lynn 4 jaar geworden en bij ons in de groep gekomen.
Thema:
In groep 1/2 is het thema ‘Bouwen’. Als start van het thema hebben de kinderen een bezoek
gebracht aan de bouwplaats aan de Grote Sloot. De vader van Luuk gaf een leerzame rondleiding. In
de klas kunnen de kinderen deze ervaring omzetten in hun spel. In de bouwhoek ligt gereedschap en
kunnen de kinderen met een waterpas kijken of hun gebouw recht staat. Met een rolmaat
voorwerpen opmeten en de lengte noteren. In de zandtafel zit weer nieuw zand, waar met bouwPlaymobil in gespeeld wordt en op de boekentafel liggen allerlei boeken over de bouw.
De klas is al mooi versierd met allerlei werkjes die de kinderen hebben gemaakt, zowel op het platte
vlak, bijvoorbeeld een hijskraan van stroken, als 3d; een kiepwagen van een eierdoos.
Elk thema staat er een letter centraal, in dit thema is dat de letter T van timmeren. De kinderen
mogen spullen mee van huis nemen die met de letter T beginnen. De lettertafel is al goed gevuld!
De kinderen van groep 2 werken uit een werkboekje waarin allerlei werkbladen op reken-en
taalgebied zitten.
De kinderen leren allerlei nieuwe woorden die met de bouw te maken hebben, zoals stukadoor of
schroevendraaier. Dit leren ze d.m.v. woordkaartjes (kaartjes met een plaatje en het woord eronder).
Ook zijn ze aan het oefenen met hoe je een zo stevig mogelijke muur kunt bouwen.
Foto’s van ons thema ‘Bouwen’ kunt u op de website vinden.
Groep 2/ 3
Dinsdag 19 januari zijn we op bezoek geweest bij de nieuwe koeienstal
van de ouders van juf Merianna.
We hebben daar een kijkje gekregen in de koeienstal. Ook mochten we
in de melkput kijken en hebben we gezien waar de melk bewaard
wordt.
Op de website kunt u foto’s zien van ons bezoek.
In de klas gaan we nu verder ontdekken wat er allemaal nodig is
voordat de koe melk geeft en wat je allemaal van melk kan maken.
De komende weken gaan we ook hard oefenen voor de Zwaneshow. Op woensdag 24 februari
mogen wij namelijk voor u optreden. De show begint om 11.45uur. Komt u ook?

Groep 4/5
In de afgelopen weken hebben de kinderen weer veel meegemaakt en hard gewerkt.
Zo hebben we in de eerste week na de vakantie afscheid genomen van Floor en Babette. We wensen
ze een fijne tijd en veel succes op de Aloysiusschool.
Ook hebben we afscheid genomen van juf Daniëlle na een fijne stageperiode. We hebben veel van juf
Daniëlle geleerd, dank u wel hiervoor.
Na het opruimen van de kerstspullen was het weer erg kaal in de klas.
We hebben prachtige kunstwerken gemaakt om de klas op te sieren.
Ook het werken staat niet stil. We starten alweer met blok 5 van taal
en spelling. Het thema bij groep 4 is ‘Dierenmanieren’ en van groep 5 is
dit ’ In de ruimte’. Met rekenen beginnen we met blok 1 van het
tweede boek. De tafels blijven heel belangrijk in de lesstof, wilt u deze
blijven oefenen met uw kind(eren)?
Groep 6
Geïnspireerd door de laatste onderzoeken en een cursus proberen we in groep 6 een nieuwe manier
van handelingsplanning uit. Tot nu toe zijn handelingsplannen vooral een ding van de leerkracht. De
leerkracht beschrijft wat voor de leerlingen het juiste lesstofaanbod is. Er wordt gezocht naar
gezamenlijkheid, want kinderen leren veel door interactie met elkaar. Maar waar de niveaus te ver
uit elkaar lopen wordt gezocht naar een oplossing op maat. Het nadeel van deze plannen is dat ze
veelomvattend zijn. Allerlei zaken worden erin beschreven (zoals scores, niveau, lesstofaanbod, duur,
organisatie, etc.). Hierdoor worden ze vaak een papieren tijger waar niemand daarna meer in kijkt,
tot het tijd is om ze te evalueren. Ook zijn er vaak per groep veel te veel plannen. Groepsplannen,
individuele handelingsplannen, plannen van aanpak. Allemaal per vak, per kind. En deze worden dan
ook weer regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Veel werk en nauwelijks nog te overzien. Tijd die je
als leerkracht eigenlijk wilt besteden aan het daadwerkelijk voorbereiden van motiverende lessen en
werken met de kinderen. Maar het grootste nadeel van al deze plannen is dat het de kinderen niks
zegt. De leerkracht bedenkt en de kinderen hebben vaak weinig tot geen inbreng. Terwijl kinderen
vaak zelf heel goed weten hoe ze het beste leren en wat ze willen leren.
Ik denk dat het anders kan en ben op zoek gegaan naar een andere aanpak. En deze heb ik gevonden.
Na de cursus gedaan te hebben probeer ik het op dit moment uit in de klas. In het kort komt het
hierop neer:
 De leerkracht maakt per kind een blad waar al zijn/haar gegevens op staan. De laatste
toetsgegevens, maar ook de onderwijs en pedagogische behoeften en dergelijken. Dit blad
wordt steeds na het afnemen van het CITO leerlingvolgsysteem geëvalueerd.
 De doelen worden samen met de kinderen opgesteld. De leerkracht haalt deze uit de
methode, maar ook andere dingen die voor de groep nodig zijn kunnen de leerkracht of
kinderen hieraan toevoegen.
 In de klas is een wand waarop we de doelen voor de komende weken met plaatjes en tekst
laten zien. Ook staat er een meetbaar resultaat bij, bijvoorbeeld: aan het eind van dit blok
kunnen we gemiddeld 90 woorden in een minuut lezen. De voortgaan kan tussentijds
bijgehouden worden op deze wand, door bijvoorbeeld een grafiek.
 Het lesstofaanbod staat niet meer in de handelingsplannen, maar in de dagplanning van de
leerkracht en de handleiding van de methodes. Voorheen was dat veel dubbel werk. Tijd die
je nu bespaart.

Tot nu toe merk ik dat de kinderen erg gemotiveerd
en enthousiast zijn en geconcentreerd aan de
doelen van de klas en de doelen van henzelf
werken. Uiteraard is het nog uitproberen en
moeten er nog veel dingen uitgebreid of beter,
maar de eerste resultaten zijn zeer de moeite
waard!
Op de foto is de doelenwand te zien op dit moment.
Kom vooral af en toe na schooltijd de klas even in
lopen om te kijken waar we mee bezig zijn.
Groep 7/8
In groep 7/8 hebben we deze week afscheid genomen van onze stagiaire Laura van der Ploeg. Laura
gaat de 2e helft van haar eerste jaar pabo op een andere school stagelopen. De klas heeft een mooie
afscheidsmap gemaakt met tekeningen en mooie brieven aan juf Laura. Daarna hebben we met
elkaar nog wat leuke spelletjes gedaan. Wij wensen Laura heel veel succes en plezier!
Met Wereld Oriëntatie zijn we bezig met Vietnam. De kinderen maken in groepjes een reisfolder als
eindproduct van hun onderzoek.
Aankomende vrijdag gaan Nikée en Mila voorlezen op peuterspeelzaal Pippeloentje. In het kader van
de Nationale Voorleesweek lezen zij het boek ‘We hebben er een geitje bij’ van Marjet Huiberts voor
aan de peuters.
Maandag begint de Junior Schrijfwedstrijd, georganiseerd in samenwerking met Telekids. In groep
7/8 gaan we hier aan meedoen. Aankomende maandag komen er 3 verhalen online. Het is de
bedoeling dat ieder kind één verhaal kiest en die zelf gaat afschrijven. Alle geschreven verhalen
sturen we in. Met de klas gaan we ook een winnend verhaal kiezen. Dit verhaal zullen we op de
website plaatsen.
Voor de kinderen uit groep 8, en de geïnteresseerden uit groep 7, zijn er dit weekend en volgend
weekend veel ‘Open Dagen’ op diverse Middelbare Scholen.
Vandaag, vrijdag 29 januari, gaat groep 8 naar een Doe-Middag op het Regius College.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 12 februari ‘16

