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De ouderavond van gisteren heeft ons als team een enorme energie-boost gegeven.
Het was écht fijn om te horen hoe het met u als ouders gaat. Er waren complimenten
over en weer, ouders met vragen en tips en bovenal: verbondenheid. Wij werden er
vrolijk van! Wij hopen dit gevoel de komende weken vast te kunnen houden om zo te
zorgen voor het hoogst haalbare: gelukkige kinderen, ouders en leerkrachten.
Namens het team van de Kinderarcke,
Mirjam Kennis, directeur

Studiemiddag 3 februari

(Online les stopt om 12.00 u!)

Op 3 februari hebben wij met het team van de Kinderarcke een studiemiddag gericht op ons
onderwijsconcept in het nieuwe IKC. Het is inmiddels de derde keer dat wij met dit onderwerp
aan de slag gaan. We worden hierbij begeleid door een extern bureau dat samen met ons kijkt
naar de kansen die er liggen voor ons als basisschool in een nieuw IKC. Een heel inspirerend
proces!
Ons programma van 3 februari:
•

We krijgen een online rondleiding in IKC De Lei;

•

Gaan we een fysiek bezoek brengen in ons nieuwe gebouw (dat dan al helemaal leeg
is);
We krijgen de eerste schetsen van de binnenhuisarchitect gepresenteerd;
We gaan het thema ‘Eigenaarschap bij leerlingen’ verder vorm geven;
Welk lesrooster past bij onze nieuwe inzichten? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we
vakken als technisch lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en Engels
groepsdoorbroken kunnen aanbieden?

•
•
•

U begrijpt dat we het prettig vinden om in deze pittige tijden ook met iets anders bezig te zijn
dan met Corona-perikelen. Gelukkig gaat de bouw nog steeds voorspoedig en verwachten wij
écht over een jaar verhuisd te zijn. Een mooi vooruitzicht. Over niet al te lange tijd zullen we
ook uw mening en expertise vragen in dit proces. Wellicht kunt u als ouder of inwoner van
Rijnsaterwoude een waardevolle bijdrage bieden aan IKC Rijnsaterwoude?
Op de volgende pagina presenteren wij met trots onze vernieuwde ‘visie op leren’.
Geschreven door het team van de Kinderarcke in samenwerking met Margje van
https://www.bloosonderwijsadvies.nl/ .
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Ter verduidelijking
Doorgaande lijn: De inhoud
van de vakken in
verschillende leerjaren sluit
naadloos op elkaar aan. Ook
met kinderopvang in het
IKC.
Stamgroepen: Zoals we die
nu ook hebben: groep 1/2,
3/4, 5/6 en 7/8.
Unit 1: groep 1/2 en 3/4.
Unit 2: groep 5/6 en 7/8.

Visie op leren
In onze visie op leren staat de ontwikkeling van onze leerlingen centraal; het onderwijs
sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling. Spelen en
leren wordt georganiseerd vanuit een doorgaande lijn. In de ochtend staan de
kernvakken (rekenen, lezen, taal en spelling) centraal en ’s middags werken we vanuit
een thema. Wij willen onze leerlingen hun eigen kwaliteiten laten benutten en
ontwikkelen door te doen én te beleven. We werken in stamgroepen
of groepsdoorbroken in de unit. Ook vinden er regelmatig activiteiten
plaats waarbij wordt samengewerkt door leerlingen uit groep 1 t/m 8.
Op de Kinderarcke wordt door leerkrachten en leerlingen intensief samengewerkt en is
iedereen eigenaar van zijn eigen leerproces. Door samen doelen en hoge verwachtingen
te stellen, ontwikkelt iedereen zich zo optimaal mogelijk. Een positieve relatie tussen
leerlingen, leerkrachten en onderling is hierbij essentieel.

Toetsen en rapport
U bent gewend dat uw kind in februari een rapport mee naar huis krijgt waarin de vorderingen op sociaal- en
leergebied te lezen zijn. Ook staan daar de uitslagen van gemaakte Cito-toetsen in. Fijn voor u als ouders om op deze
manier de voortgang van uw kind te kunnen volgen.
Het rapport in de huidige vorm is al een tijdje aan vernieuwing toe, vinden wij als team van de Kinderarcke. Het zou
meer een product van het kind zelf moeten zijn met de nadruk op de doelen die gehaald zijn en hetgeen waar het kind
zelf trots op is. Een zogenoemd Raportfolio. Het ontwikkelen van zo’n raportfolio is een proces dat wel twee jaar kan
duren. Naast het vernieuwen van ons onderwijsconcept is dit ook een ontwikkelingspunt in ons schoolplan van dit
schooljaar.
Wat kunt u verwachten dit jaar?
De Cito-M toetsen die wij normaal gesproken afnemen in jan-feb (groep 3-8), kunnen we afnemen tot eind maart. We
zullen dit doen nadat de kinderen 1 week fysiek op school hebben gezeten. De toetsresultaten zullen we gebruiken om
de groei van de kinderen in beeld te krijgen en om eventuele hiaten te ontdekken. Hierdoor kunnen wij ons onderwijs
zo goed mogelijk laten aansluiten aan de (leer)behoefte van de kinderen. Deze resultaten zullen wij met u delen in het
raportfolio. Ook zullen wij als leerkrachten schrijven hoe we uw kind zien en mag u zelf ook een ‘thuisschool’ rapport
invullen. Leuk voor later! We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rond het raportfolio.
De ouders van kinderen in groep 8 krijgen in de loop van de volgende week te horen hoe de advisering en
schoolkeuze-proces er dit jaar uit zal komen te zien.

Kinderen helpen kinderen
De kracht van de Kinderarcke is dat kinderen elkaar helpen. Een tutor zijn tijdens het lezen, samen knutselen, samen een
W.O. opdracht doen, samen een workshop volgen…. Tijdens de ouderavond kwam er de vraag of de leerlingen elkaar
misschien kunnen helpen door bijv. een kind voor te lezen, een rekenspelletje, even kletsen of een opdracht uit te
leggen. Dit vonden wij een goede vraag en hopelijk kunnen jullie elkaar vinden om dit met elkaar af te spreken. Zou je
kind graag willen helpen of hulp nodig hebben? Laat het ons weten, dan kunnen wij kinderen aan elkaar koppelen!
Meet link aanmaken
Voor het aanmaken van een Meet link is het belangrijk dat je een google
account hebt en dat je met dat account gesynchroniseerd bent. Je kan op
2 manieren een Meet link aanmaken. In onderstaand filmpje laat ik zien hoe
je dat kan doen.
https://www.loom.com/share/7af8f63d5d044edcbdb5c1c189dfccb3
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Nieuws van buiten

Uitnodiging
Webinars

Get up! Tijdens de lockdown
Serie korte webinars
Voor ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar

Daar gaan we weer.... wekenlang geen school, geen sport, geen leuke tripjes, geen gezellige afspraken met familie en vrienden. De
kinderen thuis, vakantie, thuis-school en thuis-werk.. Jij moe, de kinderen moe, wekenlang bovenop elkaars lip. Hoe dan?!
Kun je wel wat tips en handvatten gebruiken? Je krijgt ze van Tischa Neve,
kinderpsycholoog en opvoedkundige in de webinars van Get up! Tijdens de
lockdown.
▪
▪
▪
▪

Beter meewerken en luisteren
Meer contact en verbinding
Omgaan met pittige emoties
Rustiger en gezelliger de lockdown door

'Get up! Tijdens de lockdown' bestaat uit 4 korte Webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie vol handvatten en tips,
voorbeelden en uitleg. Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. En bij elk Webinar krijg je 7 actieve, sportieve filmpjes en
opdrachten van team Jonger Orjanje voor het hele gezin om samen te bewegen.
Zo kan je het thuis ook tijdens de lockdown gezellig houden en actief bezig zijn met je kinderen.

Bekijk de gratis webinars via de website van het CJG, via www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meld je aan met je voornaam en e-mailadres en na afloop van het webinar ontvang je een e-mail met de spelletjes en de handout.

TIP voor het weekend
Gezien het schaakonderwerp in het onderwijs deze week: dit weekend is er een groot online
schaaktoernooi in Nederland. Ook kinderen kunnen vanuit huis meedoen aan verschillende
activiteiten, zoals:

•
•

Een online schaakles volgen
Een schaakdiploma halen

Ook een online sportworkshop van SC Telstar, meedoen met technisch knutselen of deelnemen
aan de Tata - Kids of Steel-games kan.
Zaterdagochtend 23 januari vanaf 10.00 uur staan de verschillende activiteiten online.
https://tatasteelchess.com/tatasteelchessfestival/
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