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Komt u weer koffiedrinken? 

Op 15 november om twee uur ‘s middags staat 

de koffie, thee en een koekje weer voor u klaar. 

Dit keer zetten we de koffietafel in de gang. U 

kunt daar wat te drinken pakken en mag gerust 

ook even doorlopen. De deuren staan open en u 

ziet hoe we zoals altijd de dag afsluiten.  

Wij doen dit jaar een aantal 

koffie/inloopmomentjes om ervoor te zorgen dat 

we elkaar (nog) beter leren kennen. Welkom! 

Themaraad leerlingen: nieuwe sportshirts! 

Vlak voor de herfstvakantie zaten we met 10 

leerlingen uit groep 4 tot en met 8 bij elkaar. We 

wilden op ‘democratische’ wijze een mooi nieuw 

sportshirt kiezen. Het ging om de mooiste kleur, 

maar tegelijk ook over wanneer iets eerlijk is, hoe 

je kunt stemmen en hoe je elkaar van iets kunt 

overtuigen. Alle kinderen van de school mochten 

zelfs meestemmen. Op  8 december vergadert de 

volgende themaraad. Ieder kind vanaf groep 4 kan 

meedoen in de themaraad.  

We vinden het heel belangrijk om te weten wat 

de kinderen over een onderwerp denken. Dit 

hoort bij burgerschapsvoming:  kinderen moeten 

leren om samen te leven in een democratie met 

mensen die van elkaar verschillen. Daarbij hoort 

ook het leren omgaan met die verschillen en het 

ontwikkelen van politieke betrokkenheid en 

participatie. Dat is een mondvol en klinkt 

misschien moeilijk, maar spelenderwijs geven wij 

hier op allerlei momenten al aandacht aan. Het 

samen  een sportshirt kiezen waar iedereen het 

mee eens is, is daar een voorbeeld van. 

Madscience 

Een professor in de school! Voor alle kinderen is 

dit elke keer een belevenis. Vorig jaar zijn de 

professoren in alle groepen geweest. We leerden 

veel en deden ook allerlei proefjes. Mad Science 

hoort bij het vak Wetenschap en Techniek en door 

het op deze manier aan te pakken, leren we de 

kinderen dat je je over van alles kunt verwonderen 

en op die  manier veel leren. Verwondering is een 

kernwaarde op onze school. 

 

Dit schooljaar leren we om als leerkrachten de 

lessen steeds meer zelf te gaan geven. Deze 

lessen starten halverwege de maand november. 

Wist u dat er ook een website is waar alle thema’s 

op terug te vinden zijn? U vindt dit hier; 

https://onderwijs.mad-science.nl/thema 

Berichtje van een bewoner 

“Ik woon in het Antoni Gaudipark en vandaag 

stonden de auto’s tot in onze straat geparkeerd. 

Niet in een parkeervak maar gewoon op straat. 

Waardoor de doorgang geblokkeerd werd. Ik kon 

dus niet uit mijn parkeer vak rijden om mijn 

eigen kinderen naar school te brengen. 

Het principe van een kiss en ride strook is toch 

doorstroming?” 

Als u met de auto komt, houdt u dan rekening met 

de parkeerregels en met de bewoners van onze 

wijk?  

Boterhammenbar 

Deze week doen wij een proef met de drie 

scholen in de Combinatie. Elke ochtend om 8 uur 

is de keuken bovenaan de tribune open; uw kind 

kan daar ontbijten en een lunchpakket 

klaarmaken. Wij vinden het belangrijk dat alle 

kinderen met een ontbijtje in hun buik aan de dag 

beginnen. Dit is dus niet alleen voor gezinnen die 

het thuis financieel krap hebben. Iedereen mag 

aanschuiven! U hoeft uw kind niet op te geven. 

Het is wel belangrijk dat uw kind er om 8 uur is. 

De ingang die u kunt gebruiken om bij de keuken 

te komen, is niet onze eigen ingang. U gaat bij de 

hoofdingang (bij de trappen) naar binnen. 

Week van de mediawijsheid 

Er kan zo ontzettend veel online! Je zult maar 

opgroeien nu en je weg moeten vinden in alles 

wat er op (social)media te doen en te vinden is! 

Om die reden vinden wij de Week van de 

https://onderwijs.mad-science.nl/thema


   VLOTte babbel 5  7 nov 2022 

 

Mediawijsheid erg belangrijk. De komende dagen 

wordt hier zeker in de bovenbouw aandacht aan 

gegeven. Omgaan met social media is een taak die 

school en thuis beiden raakt. Wilt u ook meer 

informatie over uw mogelijkheden als ouder 

hierin? Meldt u dan zo snel mogelijk aan voor dit 

webinar; 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/landelij

kwebinar/ 

 

Matific rekenwedstrijd 

Plezier in leren maakt je veel succesvoller. Dat 

geldt ook voor rekenen en laat dat nu juist de 

doelstelling zijn van Matific. Een wedstrijd waar 

alle kinderen aan mee kunnen doen op hun eigen 

niveau en met hun eigen doelen. In veel groepen 

is dit de afgelopen weken uitgeprobeerd. De 

bedoeling ervan is om het zelfvertrouwen van 

kinderen, ook bij het rekenen, te vergroten. We 

hopen dat dit voor de kinderen een goede 

ervaring was.  

In de school zijn we rustig 

De kinderen van groep 5 en 6 maakten een 

prachtig filmpje over rustig zijn in de school. Wat 

houdt dit in en hoe ziet dat eruit? In alle groepen 

bekijken we het filmpje. Het helpt ons om deze 

afspraak helder te houden voor iedereen. Dit jaar 

heeft elke groep een regel ‘geadopteerd’; zij zijn 

als groep verantwoordelijk voor een filpmje, een 

toneelstukje of iets anders om de regel van de 

maand in herinnering te brengen. 

 

Lezen is TOP 

Wij werken volgens de aanpak van Lezen Is Top. 

Dat is geen lesmethode zoals we doen met 

rekenen of taal. Het is een aanpak die in alle 

groepen terugkomt; elke dag lezen we veel! In de 

jongste groepen gaat dat door middel van 

voorlezen, steeds opnieuw. In groep 3 gaan de 

kinderen het steeds meer zelf doen en leren ze 

om hardop te lezen. Dat noemen we 

‘hommellezen’- zoemend als een hommel. 

Uiteindelijk kan elk kind stil voor zichzelf uit een 

boek lezen. Elke dag een half uur, minimaal! 

 

Bezoek op school: inspectie en audit 

Op 15 november komt de inspecteur van het 

onderwijs een moment meekijken. Thema is hoe 

wij vormgeven aan burgerschapsonderwijs (ik 

schreef daar eerder al over bij de themaraad). 

Burgerschapsonderwijs doen wij elke dag en al 

jarenlang. Sinds vorig jaar moet als school ook 

omschreven zijn hoe we dit doen. Wij werken hier 

volop aan met Kwink, Goed van Start, 

samenwerken op allerlei momenten, 

verantwoordelijkheid nemen voor de schoolregels 

en ook de themaraad. We vinden het erg leuk om 

dit aan de inspectie te laten zien. 

In dezelfde week hebben we als school een audit; 

dit wordt georganiseerd door Onze Wijs. Van een 

paar andere scholen komen directieleden en 

leerkrachten een kijkje nemen. De bedoeling is 

dat zij ons feedback geven op hoe wij werken. 

Wat gaat goed, wat kan beter? In alle groepen 

zullen mensen meekijken. Het auditrapport 

bespreken we in de MR en u kunt een 

samenvatting verwachten in de VLOTte Babbel. 

 

 

Het team van Het Vlot 
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