Informatiebrief : 6
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
U ontvangt vandaag Informatiebrief 6. Veel leesplezier toegewenst.
Start 2019
De kerstvakantie ligt alweer achter ons en we zijn begonnen aan de tweede helft van het
schooljaar 2018-2019. We wensen u en uw gezin een voorspoedig 2019 toe.
Herstel juf Tine
Juf Tine is in de week voor de kerstvakantie geopereerd en herstelt voorspoedig. De
verwachting is dat zij op korte termijn al weer een dagdeel mee gaat lopen in de klas.
Het rekentraject met Marcel Schmeier
“Goh juf, wat worden de rekenlessen op een leuke en heldere manier gegeven op De
Zevensprong. Ik ga de rekenlessen steeds beter begrijpen……!’.
Zo beeindigde een leerling uit groep 7 de leuke en aantrekkelijke rekenles. Wat is er dan
veranderd op de Zevensprong ? Vanaf het begin van dit schooljaar heeft het team en de
directie besloten een samenwerking aan te gaan met Marcel Schmeier. Marcel is
onderwijsadviseur rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider. Hij
weet als geen ander de theorie op inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in
de klas. Marcel heeft ons team kennis laten maken met het z.g. traditionele rekenonderwijs,
dat antwoord geeft op de steeds lagere rekenresultaten op de Nederlandse basisscholen.
De basis van deze aanpak blijft uiteraard een goede, heldere uitleg van de rekensom door de
leerkracht met behulp van een eenduidig stappenplan:
 Vanaf het begin van de rekenles doen alle leerlingen mee. Zo worden er altijd
automatiseringsoefeningen aangeboden die een relatie hebben met het doel van de
rekenles.
 De lessen verlopen via de ik, wij, jullie en jij-fase.
 De rekenstrategie wordt ingeoefend door de leerlingen mee te laten schrijven in een
z.g. strategieschrift.
 Er wordt een rekenstrategie aangeboden waarmee de leerlingen oefenen.
 Bij de tussenfases van een rekenles controleren de leerkrachten of alle leerlingen de
stof beheersen.
 Alle leerlingen gebruiken wisbordjes waarop zij kunnen oefenen. Ook kunnen de
leerkrachten klassikaal de antwoorden controleren.

Deze nieuwe aanpak is met groot enthousiasme ontvangen door het team, waarbij wordt
ervaren dat het rekenplezier terugkomt bij de leerlingen. Dit rekentraject duurt twee
schooljaren zal in het schooljaar 2019-2020 worden vervolgd.

Actief meedoen en automatiseren
Er zijn op Youtube hele leuke filmpjes over deze aanpak te zien waarbij Marcel Schmeier zijn
aanpak uitlegt. Wij zijn dan ook erg tevreden en geven met groot enthousiasme rekenles aan
onze leerlingen.
Cito’s
Vanaf 14 januari starten de afnames voor de midden Cito’s vanaf groep 3. De uitkomsten
hiervan zullen tijdens de rapportbesprekingen met u worden besproken.
Vanaf groep 6 worden de uitkomsten ook ingevuld in de Plaatsingswijzer. Hieruit komt een
voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. De Plaatsingswijzer wordt ook tijdens de
rapportgesprekken besproken.
MR vergadering
Woensdag 16 januari zal onze stichtingsdirecteur, in samenspraak met de oudergeleding van
de MR en het personeel, een begin maken met het opstellen van een profiel voor de nieuwe
directeur waarna de sollicitatieprocedure gestart kan worden.

Respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
Deze waardenwillen wij in onze school laten zien. Met behulp van nieuwe posters zijn deze
binnenkort in alle groepen zichtbaar.
In alle groepen hangt binnenkort een grote gele wolk met daarop één van de waarden.
We bespreken wat er precies bij deze waarde kan horen.
Ook leggen we verschillende momenten vast op een foto/tekening/gedicht en plakken die op
de wolk. Misschien heeft u thuis ook goede ideeën die we vervolgens op de wolk kunnen
plakken?!
Wij starten met de waarde ‘respect’.
Workshops Gaav
Ook de 2e helft van dit schooljaar kunt u uw kind(eren) opgeven voor leuke en aantrekkelijke
workshops. Hieronder staan de diverse workshops vermeld. Let wel op, vol is vol………
Aanmelden kan door een mail te sturen naar gaav@skoc-kinderopvang.nl
Woensdag 16 januari “Kookcafé”
Wat?!
Workshop koken
Waar?
Keuken BSO Wereld op Centrum
Tijd?
14:00-15:30 uur
Voor wie?
Groep 1 t/m8
Kosten? 3,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Houd je ervan om de heerlijkste taarten en lekkernijen te maken en vooral…op te eten!?!
Of lijkt het je leuk om te leren hoe je lekkere hapjes kunt maken?
Kom dan gezellig naar ons Kookcafé!!
Woensdag 30 januari “Karate”
Wat?!
Workshop sport
Waar?
Speellokaal De Wereld op Centrum
Tijd?
14:00-15:30 uur
Voor wie?
Groep 1 t/m 8
Kosten?
2,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Maak kennis met deze leuke sport, trek iets sportiefs aan!
Vrijdag 8 februari
“Bijou atelier”
Wat?!
Workshop sieraden maken
Waar?
Hal De Wereld op Centrum
Tijd?
15:00-16:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur)
Voor wie?
Groep 1 t/m 8
Kosten?
3,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Maak je eigen armband, in een kleur die jij leuk vindt! Ook cool voor jongens!
Woensdag 20 februari
“Kookcafé”
Wat?!
Workshop koken
Waar?
Keuken BSO Wereld op Centrum
Tijd?
14:00-15:30 uur
Voor wie?
Groep 1 t/m8
Kosten?
3,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Houd je ervan om de heerlijkste taarten en lekkernijen te maken en vooral…op te eten!?!
Of lijkt het je leuk om te leren hoe je lekkere hapjes kunt maken?
Kom dan gezellig naar ons Kookcafé!!

Landelijke staking
In de landelijke pers is inmiddels aangegeven dat het primair onderwijs, voortgezet onderwijs
en hoger onderwijs gezamenlijk op vrijdag 15 maart zal staken. Zoals inmiddels bekend
willen de diverse organisaties door deze staking nogmaals aangeven dat de werkdruk te hoog
is en het salaris te laag. Wij kunnen op dit moment nog geen nadere mededelingen doen over
deze stakingsdag.
Pleinen Wereld op Centrum
Het nieuwe speelveld van de gemeente, in het verlengde van het plein van locatie Centrum is
al volop in gebruik genomen.

Nuttige data:
16-01
MR vergadering
15-02
Rapport 1 mee
18-02
Rapportgesprekken
21-02
Kick-off project Afvalvrije school
25-02
Voorjaarsvakantie
04-03
Start school
19-3
Studiedag Team (alle kinderen zijn vrij)
21-03
MR vergadering

