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Evalu at ie van gem aak t e plan n en ...
Tijdens de studiedag van 6 december hebben we de twee doelen, de Big Rocks, uit ons jaarplan
geëvalueerd.
In de periode voor de kerstvakantie is gewerkt met een andere manier van werken bij wereldoriëntatie.
Dit om nog meer de talenten van onze leerlingen te benutten en ontdekken. Tevens zijn ze hierdoor op
een andere, maar volgens ons betere manier onderdeel van hun leerproces. Iets wat wij hoog in het
vaandel hebben staan. Er zijn erg positieve ervaringen met deze nieuwe manier en hebben besloten
hiermee door te gaan.
Ook hebben we de invulling van bewegend leren binnen ons onderwijs geëvalueerd. Door ons werd het
structurele aanbod gemist. Wij hebben een expert op dit gebied gevraagd mee te denken en ons te
helpen bij de volgende stap. Hierdoor hebben wij besloten de dag te starten met een buitenactiviteit.
Hierbij is het de bedoeling dat de hartslag omhoog gaat en dat je lijf in wezen wordt aangezet. Ons doel
hierbij is dat we in de groepen terugzien dat kinderen nog geconcentreerder en gemotiveerder aan het
werk zijn.

Op t ijd st ar t en ...
We merken dat een flink aantal leerlingen te laat blijft komen. Het te laat komen wordt als 'ongeoorloofd
verzuim' in Parnassys genoteerd door de leerkracht. Graag willen we u vragen op tijd van huis te
vertrekken of uw kind op tijd van huis te laten vertrekken, zodat hij/zij geen lestijd mist. Ook wij zullen
scherper zijn op het tijdig open doen van de voordeur, zodat u voldoende tijd hebt uw kind naar de klas
te brengen.
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Nieu w s u it de gr oepen ...
on der bou w...
Wij hebben sinds deze week een cijfer- en letterkast in de klas.
Elke twee weken komt er een nieuw(e) cijfer/letter. Komende
week gaan we aan de slag met de letter w.
Op 3 februari starten wij met het thema ?Baby?. We zouden
het fijn vinden als de kinderen babyfoto?s en babyspulletjes
meenemen. Alvast bedankt.
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boven bou w...
Na de vakantie zijn we gestart met het bijspijkeren van de tafels. Iedere ochtend starten we hiermee.
Het doel is 100 sommen in 6 minuten, dat door een heel aantal kinderen al behaald is. We hopen
dan ook dat de kinderen bij wie dit nog niet is gelukt, thuis aan de slag gaan! We oefenen niet alleen
op papier, iedere ochtend gaan wij 20 minuten naar buiten, waar we verschillende oefeningen doen.
De kinderen zijn heel enthousiast en gemotiveerd.

m idden bou w...
Na een heerlijke vakantie zijn we gestart in een nieuw ingerichte klas. De kinderen hebben voor de
vakantie plattegronden gemaakt zoals zij de klas zouden inrichten. Aan de hand van de diverse
plattegronden hebben we de klas opnieuw ingericht.
We beginnen nu de dag met een kwartier tot twintig minuten bewegen. De kinderen zijn enthousiast
over de spellen die we spelen. En zoals één van de kinderen donderdag zei: ?Jeetje juf, nu ben ik echt
lekker wakker ?.
Wij merken dat nog niet alle kinderen de tafels goed kennen. We hebben met elkaar afgesproken
dat ze iedere week een tafel gaan opzeggen. We besteden er in de klas aandacht aan. Misschien dat
het thuis ook kan. Tijdens het eten even een tafel opzeggen, overgooien of schieten met een bal of
via de site tafelsoefenen.nl, op internet zijn ook veel andere manieren te vinden om tafels te
oefenen.
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