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Nieuws van de directie
Agenda
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Les van bureau
Halt in groep 7/8

3/12

Pietenochtend
groep 1 t/m 4

4/12

Sinterklaasfeest:
School tot 12.00 u

9/12

MR-vergadering

Ik wil even beginnen met het geven van een groot compliment. Wat hebben jullie, kinderen
en ouders, je deze week flexibel en begripvol opgesteld. We hebben ons hierdoor als team
echt gesteund gevoeld. Heel erg bedankt!
Het was even flink omschakelen voor iedereen, maar….we waren met elkaar goed voorbereid
op dit noodscenario. De kinderen hebben hard gewerkt, net als de leerkrachten die het werk
van hun zieke collega’s hebben overgenomen.
Op dit moment zijn de zieke leerkrachten aan het opknappen en verwachten wij iedereen
weer terug te zien op 2 december. Er zijn geen nieuwe besmetting bijgekomen, ook niet
onder de leerlingen. Wilt u ons goed op de hoogte houden van uw thuissituatie? Zo krijgen
we een compleet beeld en kunnen we hierop de opening van de Kinderarcke baseren.
Vooralsnog denken wij écht dat we 2 december weer open kunnen!
We kijken uit naar een gezellige Sinterklaasweek!
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Sinterklaas

groep
3/4
5 jaar

Wat jammer dat door de schoolsluiting de pietenochtend gisteren niet door kon gaan.
Gelukkig kunnen we deze verzetten naar volgende week op 3 december! Dan mogen de
kinderen alsnog verkleed als Piet naar school komen.

5 jaar

Op school hebben we in de klas Bingo gespeeld, misschien hebben de kinderen thuis ook wel
meegedaan met Sinterklaas. Zoals Sinterklaas vertelde horen er bij een bingo ook kleine
cadeautjes! Deze zijn ook bij ons op school gebracht door de pieten. Want of de school nu
dicht of open is, de pieten weten altijd wel een ingang te vinden.
Dan blijft het nog altijd spannend of Sinterklaas wel op de Kinderarcke kan
komen volgende week vrijdag. We hebben allemaal kunnen zien in het
Sinterklaasjournaal dat hij dit jaar vanuit huis werkt. Zal hij Pieten
sturen...of misschien maakt hij een uitzondering en probeert hij toch zelf
langs te komen? Het is allemaal een groot raadsel. Wat we wel weten is
dat we vrijdag hoe dan ook Sinterklaas vieren op de Kinderarcke. De
bovenbouw is druk bezig met gedichten en surprises voor elkaar te maken
en zullen deze vrijdag met elkaar gaan bekijken. Na deze nog een beetje
geheimzinnige maar gezellige en spannende ochtend zijn de kinderen om
12 uur uit van school.

Uit

de

school

geklapt

Schoolfruit/groente voor aankomende week:

Woensdag
Donderdag

Dinsdag

Papiercontainers (eerste leging 5 december!)
Vanaf 20 november krijgen wij van de gemeente papiercontainers die wij aan
de weg kunnen zetten als de gemeente papier huis-aan-huis ophaalt. Dit vindt
op zaterdag plaats. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die de containers voor
ons terug wil zetten op ons schoolplein. Wij zullen ze vrijdagavond zelf
klaarzetten. Wie zou dit voor ons willen doen?
Graag reactie naar mirjam.kennis@wijdevenen.nl
Glazen potten
We willen dit jaar een verassing voor de ouderen in ons dorp maken
met Kerst. Daar hebben we glazen potten voor nodig. Wilt u ons
helpen met sparen? De maat maakt niet uit; zoeken grote en
kleine potten. Kinderen kunnen de (schoongemaakte) potten
inleveren bij hun juf/meester.

Kerst op de Kinderarcke
De kerstviering zoals we dit jaar eigenlijk voor ogen hadden kan helaas vanwege de
gestelde maatregelen niet plaatsvinden. We hebben ervoor gekozen het kerstfeest
op een andere manier toch speciaal te maken.
Op donderdag 17 december zullen we met de kinderen de ouderen in ons dorp
gaan verblijden met de zelfgemaakte lichtjes. (Zie oproep hierboven)
Op vrijdagochtend 18 december starten we de dag in alle groepen met een
kerstontbijt in pyjama of onesie. Voor dit kerstontbijt mogen alle kinderen via een
menukaart een persoonlijke keuze maken. Op de dag zelf krijgen ze allemaal een
naar eigen wens gevulde ontbijtzak. Ze hebben van thuis nog een bord, beker en
bestek nodig.
Na het feestelijke ontbijt zal er een mooi kerstverhaal worden verteld. De rest van
de ochtend zal worden gevuld met spelletjes, spelen, opruimen en relaxen, waarna
het om 12 uur tijd is om aan de kerstvakantie te beginnen. We kijken nu al uit naar
deze ochtend vol gezelligheid en saamhorigheid!
Belangrijke extra corona-richtlijnen naast de basis:
•

Voorafgaand aan het gezamenlijke eetmoment wast iedereen zijn/haar
handen;

•

Kinderen delen geen eten onderling;

•

Kinderen drinken uit eigen beker en hebben een eigen bord en bestek;

•

Geen maaltijden of hapjes door ouders / kinderen van thuis, maar zorg
voor een centrale inkoop van ‘kant en klaar’;
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Wasouder
4/12

Fam. Koolen
(Cas)

18/12

Fam. Van Haaster
(Milou)

15/01

Fam. Kalf
(Tycho, Elyse)

Nieuwe rekenmethode op de Kinderarcke
Dit schooljaar hebben wij naast de nieuwe methode Staal ook een nieuwe
rekenmethode “Pluspunt 4”. De nieuwe Pluspunt is een ‘hybride’ methode
en dat betekent dat we de papieren en digitale leermiddelen combineren.
In groep 3/4 werken we vanuit het werkboek met daarnaast een adaptieve
oefensoftware. Ook is er een spellenkatern, zodat de kinderen veel
handelend met rekenen bezig zijn. In groep 5 t/m 8 verwerken we vooral
digitaal. Ook deze oefenstof is adaptief. Tijdens de instructie zal er een
afwisseling zijn tussen het papieren werkboekje en de inoefenopgave op de
Chromebook.
Tijdens de instructie stimuleren we de kinderen om het eerst op papier uit te
rekenen en laten we de kinderen veel beredeneren. Per week staan er 2
rekendoelen centraal en deze doelen zullen aan het eind van de week
herhaald worden. Ook staan deze doelen in de eigen taken en wordt het
blok erna ook het lesdoel geautomatiseerd. We oefenen dus intensiever
met de rekendoelen.
De rekendoelen worden opgebouwd vanuit een rekenmuur. Als een kind een
bepaald rekendoel moeilijk vindt, kunnen we vanuit de muur eerst werken
aan onderliggende doelen. Doelen die een kind beheerst komen na enkele
maanden terug in de onderhoudstaken, als herhaling om te controleren of
ze nog steeds worden beheerst.
Hier ziet u een gedeelte van de rekenmuur. Per jaargroep wordt de
rekenmuur steeds verder opgebouwd.
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Workshops
Op vrijdagmiddag volgen de kinderen van groep 1 t/m 8 workshops met als doel ‘Ontwikkel je persoonlijkheid en je
talenten’. De inhoud van de workshops koppelen we aan het thema van WO. Vaak kiezen we voor workshops gericht
op groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Vorige week zijn de groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen in Haarlem.

Schoolschaatsen
Vrijdag 20 november stond een leuk en sportief uitstapje op het
programma voor groep 5 t/m 8.
Schaatsen op de ijsbaan van Haarlem!
Dit was mogelijk door een subsidie van de KNSB die door IJsclub Nut &
Vermaak is aangevraagd. Wat een cadeau!
We vertrokken om 10.15 met de bus. Juf Marieke en meester Theo
gingen mee, en ook een paar vrijwilligers van de ijsclubs: Corina, Sjaak,
Wilma, Marijn en Wendy.
In Haarlem kon iedereen die geen eigen schaatsen had bij de
schaatsverhuur een paar noren halen. Vervolgens gingen we allemaal
naar de ijshockeybaan op het middenterrein. Alle schaatsen goed vast,
muts of helm op en handschoenen aan. Op de ijshockeybaan kregen
eerst de kinderen van groep 5/6 een les van Corina en Marijn. Kinderen
die al behoorlijk konden schaatsen gingen met Sjaak mee naar de 400
meter baan! Ondertussen vermaakte groep 7/8 zich heerlijk met spelen
op de ijshockeybaan of lekker zelf rondjes rijden. Na drie kwartier was
het tijd om te wisselen. Dus les voor 7/8 en de kinderen van groep 5/6
konden lekker gaan vrij schaatsen en spelen. Na weer drie kwartier was
iedereen wel moe en hongerig. Schaatsen werden weer ingeleverd en we
stapten weer gezellig in de bus voor de terugreis.
Wij, de leerkrachten en vrijwilligers, hebben enorm genoten van de
kinderen. We zagen alleen maar vrolijke gezichten! We hebben kinderen
gezien die voor het eerst op schaatsen stonden en zo wegreden! We
hebben kinderen gezien die dachten dat ze het echt nooit zouden leren
maar die toch een rondje op de 400 meterbaan hebben volbracht! We
hebben kinderen voorzichtig zien oefenen met overstappen in de bocht.
En we zagen een bus vol kinderen die moe en voldaan naar huis toe
gingen.
Het was een heerlijke dag.
Bedankt KNSB voor het ter beschikking stellen van de subsidie!
Bedankt vrijwilligers van IJsclub Nut&Vermaak en IJsclub De Eendracht
voor de begeleiding en schaatslessen!
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Nieuws van buiten

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: 11/12
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