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In deze nieuwsbrief:
Het is alweer november. De tijd gaat snel. Binnenkort vieren we Sinterklaas en Kerst op school.
De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.
Het beloven weer twee gezellige en leuke feesten
te worden op school.
Voor de herfstvakantie hebben we gewerkt
rondom het thema van de kinderboekenweek;
Worden wat je wil! Er zijn veel activiteiten gedaan
en ook in verschillende groepen zijn gastlessen
gegeven door enthousiaste ouders die kwamen
vertellen over hun beroep.
Met de kinderen hebben we hard gewerkt aan
rekenen, lezen en taal, maar ook aan de denk- en
doevaardigheden. We hebben met de kinderen
gesproken over wat ze al heel goed kunnen en
wat ze nog willen leren. Voorbeelden hiervan zijn:

• Ik durf vragen te stellen
• Ik blijf proberen als het moeilijk is
• Ik werk nauwkeurig

Dit zijn allemaal dingen die je moet kunnen om
goed te kunnen leren. We zijn hier dus druk mee
aan het oefenen.

Verderop in de nieuwsbrief nog de nieuwtjes uit
de verschillende units.

Veel leesplezier!

Unit 1

THEMAWEKEN

Wat hebben we ontzettend veel geleerd over
beroepen.
Leuke liedjes over wat je allemaal kunt worden
als je groter bent, raadspelletjes waarbij we
moesten raden over welk beroep het ging.
We hebben een hele slinger vol met boeken
gelezen over allerlei beroepen en er zijn ouders
op school komen vertellen over hun beroep.
Mooie werkjes, knutsels en tekeningen sieren de
klas.

Bij groep 3 kwam
de vader van
Dex langs met de
brandweerauto en bij
de kleuters kwamen
een brandweerman
en brandweervrouw
langs. Alle kinderen
mochten even in de
brandweerauto zitten.
En het boek over het olifantje spuit elf, wat de
brandweervrouw voorgelezen heeft, mochten we
houden.
Dat was ontzettend leuk en leerzaam.

De afsluiting
hadden we met
de hele unit. In
groepjes deden
we ‘kraak de code’.
Verschillende
opdrachten waar
elke keer een
code uit kwam.
Puzzelen, maak de reeks af, wat hoort er niet bij,
kleuren op nummer, enzovoorts. Aan het eind
kreeg iedereen een beroependiploma.

Unit 1

SCHOOLREIS

Op woensdag 29 september gingen wij met
unit 1 op schoolreis naar Five Star farm in
Kamperland. Het begon al spannend, want we
gingen er met een hele grote bus naartoe. We
werden ontvangen door een echte boer. Helaas
was het een regenachtige dag, maar we konden
lekker binnen spelen. Klimmen en klauteren,
van de glijbaan, in
de ballenbak en
bouwen met de
blokken. Op het
eind werden we
nog verwend met
een ijsje en daarna
gingen we weer
met de bus terug
naar school.

Unit 2

KINDERBOEKENWEEK

We hebben tijdens de themaweken verschillende
activiteiten gedaan rondom het Thema ‘Beroepen’
van de kinderboekenweek. We hebben bezoek
gekregen van ouders en andere familieleden. De
leerlingen van groep 4 zijn veel te weten gekomen
over wat een douanier en een militair doet, maar
ook hoe röntgenfoto’s gemaakt worden in het
ziekenhuis en waarom. Super leuk om dingen te
leren over al die mooie beroepen.

Ook de brandweer kwam bij groep
5 langs. Dat was natuurlijk geweldig
om een brandweerauto van
dichtbij te kunnen bewonderen.
Ze mochten in de brandweerauto
kijken en als afsluiting zelfs echt
blussen.

Natuurlijk is er ook
veel gelezen, dat is het
belangrijkste van de
kinderboekenweek!
Tijdens de voorleesmiddagen
werd groep 4 voorgelezen
door de leerlingen van groep
7 en ging groep 5 voorlezen
bij groep 1/2B. Alle groepen
vonden dit heel gezellig, want
ze mochten zelf een plek
in de school uitkiezen. Wat
hebben de kinderen goed
met elkaar samengewerkt en
goed voor elkaar gezorgd.

Als afsluiting van de themaweken hebben de
groepen van unit 2 samen levend-beroepenkwartet gespeeld.

Unit 2

WAT LEREN WIJ
Naast het project van de kinderboekenweek
werken we ook samen aan het kennen van de
leerdoelen en het behalen hiervan. We leren dat
iedereen zijn eigen groeilijn heeft, omdat iedereen
verschillend is. Op school (en ook thuis) leer je
steeds een beetje erbij, zodat je steeds meer
kennis, maar ook vaardigheden krijgt die nodig
zijn voor je toekomst.
Om te kunnen leren moet je wel van jezelf weten
wat je al kan en wat je nog moeilijk vindt. Iets wat
nog moeilijk is moet extra geoefend worden. Dat
lukt natuurlijk beter, als je dat ook zelf wilt. Inzet,
motivatie en de juiste mindset helpen daar heel
erg bij!

Deze week zijn we allemaal gestart met een
‘Groeischrift’. Daarin staat wat we gaan leren dit
jaar en houden we bij wat we behaald hebben.
In het groeischrift zijn we gestart met de doelen
van rekenen en een aantal doelen van belangrijke
vaardigheden. We bouwen het schriftje steeds
verder uit en zullen dit ook laten zien en
bespreken tijdens de oudergesprekken. Op deze
manier leren de kinderen steeds beter inzicht in
hun eigen leerproces te krijgen en daar ook naar
handelen. Het is heel mooi om te zien en te horen,
dat kinderen dat heel fijn vinden. ‘Juf, ik voel me zo
blij! Ik vind rekenen moeilijk, maar ik leer en ik ben
gegroeid!’

Unit 3

groep 6 t/m 8

Samen op weg naar eigenaarschap!
We zijn alweer een aantal weken bezig met het
unitonderwijs. Zowel de leerkrachten als de
kinderen beginnen eraan te wennen. Het is erg
leuk om te zien dat de kinderen meer buiten hun
eigen klas met elkaar omgaan en elkaar helpen bij
het leren.

Tijdens de wekelijkse unit vergadering praten
de leerkrachten met elkaar of het lukt, loopt en
leert. Soms passen we dingen aan zodat we het
maximale uit de kinderen kunnen halen. Dit is een
proces waarbij we de kinderen zoveel als mogelijk
proberen te betrekken. Ook zal de leerlingenraad
hierbij betrokken worden. De eerste vergadering
van de leerlingenraad staat gepland op maandag
8 november.

Hoe gaan we verder na de eerste periode?
Bij technisch lezen hebben we voor de
herfstvakantie boekpromoties gehouden. Na de
herfstvakantie zijn we
weer aan de slag gegaan
met nieuwe leesmaatjes.
Daarnaast hebben we
als school heel veel
dubbele boeken besteld,
zodat de kinderen echt
samen kunnen lezen uit
twee dezelfde
boeken. Ook
zijn er veel
Theaterlezenboeken besteld.
Theaterlezen
is een
motiverende
vorm van herhaald
samenlezen. Een groepje
leerlingen neemt de rol
van een personage uit een
boek op zich en bereidt
een tekst samen hardop
voor. De tekst bestaat
voornamelijk uit dialogen,
zodat de lezers elkaar
steeds afwisselen. Theaterlezen is aantrekkelijk
voor goede én zwakke lezers. De meerwaarde
voor zwakke lezers is de grote kans op
succeservaringen. Ook bevordert het theaterlezen
vloeiend en levendig lezen.

Begrijpend lezen
Met begrijpend lezen gaan we verder zoals
we begonnen zijn. Na de herfstvakantie zijn
we gestart met andere tweetallen voor als de
kinderen bezig zijn met de verwerkingsles.
Daarnaast werken we ook nog steeds aan de
studievaardigheden met Blits.

Eigenaarschap

Voor rekenen gaan we de eerste stap zetten
richting het inzichtelijk maken van de doelen die
we op dit moment leren. We hebben hierover
afgesproken dat ieder kind in zijn/haar map de
doelen meekrijgt. Tijdens de eerste rekenles, op
maandag, wordt er gekeken naar de doelen van
die week. Een kind geeft dan aan of hij of zij denkt
dat het doel beheerst wordt. Op donderdag, bij les
4, blikt een kind terug met de vraag: ‘Beheers ik
wat ik heb geleerd deze week?’ Les 5 is altijd een
herhalingsles van les 1 t/m 4. De leerkracht kan
bij deze les gericht aan het werk met de kinderen
die nog moeite hebben met één of een aantal
doelen van die week. De andere kinderen kunnen
zelfstandig de les maken en verder aan hun
klaaropdrachten.

Unit 3

KINDERBOEKENWEEK

Van 6 tot 22 oktober was de kinderboekenweek.
Voor ons een uitgelezen kans om veel stil te staan
bij leuke boeken, veel te lezen en natuurlijk de
voorleeswedstrijd te houden.

Het thema van dit jaar, ‘worden wat je wil’, bood
natuurlijk veel mogelijkheden om leuke lessen te
geven en gezellige activiteiten bij te organiseren.

De opening van de kinderboekenweek werd
gedaan door 6 kinderen van unit 3. Zij hebben
in elke groep een toneelstuk over beroepen
opgevoerd waarbij de kinderen uit de klas
mochten raden wie en welke beroep er werd
uitgebeeld. De kinderen uit de klas mochten ook
meedoen waardoor het alleen nog maar leuker en
grappiger werd.

Daarnaast hadden we gastlessen van ouders die
over hun beroep kwamen vertellen. Zo kwam
er bijvoorbeeld een brandweer over zijn beroep
vertellen. Verder is er geknutseld, getekend,
voorgelezen, verteld en geschreven over allerlei
leuke leesboeken.

We hebben de Kinderboekenweek afgesloten met
de voorleeswedstrijd. De winnaars uit de klassen
(Rik - groep 6, Seth - groep 7 en Julius - groep
8) deden hun uiterste best om de kleuters te
vermaken met een goed verhaal.

IKC

WORKSHOPS

Wat fijn om te zien dat er weer veel
inschrijvingen zijn voor de workshops na
schooltijd.
De ouders die hun kind hebben ingeschreven,
krijgen hier nu ook een bevestigingsmail van.
Dit voorkomt dat het niet duidelijk is of uw kind
wel of niet ingeschreven is.
Soms zijn er te weinig inschrijvingen om een
workshop door te laten gaan, ook dan brengen
we ouders op de hoogte via de mail.
Op de site https://louisedecoligny.onzewijs.nl/
ons-onderwijs/workshops vindt u alle informatie
over de workshops die we aanbieden na
schooltijd. Ook vindt u hier de planning van de
workshops terug.

AGENDA
november 2021

Wo 24 november 2021
Studiedag (alle kinderen vrij)

Ma 22 t/m vr 26 november 2021
Oudergesprekken

3 december
Sinterklaasviering

Vakantierooster
2021-2022

Onderstaand het vakantierooster.

25 t/m 29 oktober 2021
Herfstvakantie

27 december t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022
Voorjaarsvakantie

15 april 2022
Goede Vrijdag

18 april 2022
Tweede Paasdag

25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie

26 en 27 mei 2022
Hemelvaart

6 juni 2022
Tweede Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie

