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Vanuit het team

Rekenen en differentiatie

Volgende week woensdag brengt Sinterklaas een
bezoek bij ons op school. 4 en 5 december
december is er ’s morgens geen ruimte om koffie
te drinken. Donderdag 6 december is er een
lesvrije dag voor de kinderen. Deze dag hebben
we een gezamenlijke teamvergadering. Ik heb
horen zeggen dat sinterklaas in de vergadering
nog even langs komt voordat hij naar Spanje
vertrekt…

In de klas zijn verschillen. Er zijn kinderen die de
rekenlesstof heel makkelijk oppakken. Er zijn
kinderen die veel herhaling nodig hebben. De
methode Getal en Ruimte en junior biedt hier
oplossingen voor. Als leerkrachten hebben we
goed nagedacht hoe je dit binnen je les inplant.
Dit hebben we in duo’s gedaan en binnenkort
gaan we ook bij elkaar op bezoek. Dat levert vast
weer veel gespreksstof op.

Trefwoord
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21
december): Kerstthema:
Meetellen
Inhoud: Over meetellen en
vergeten worden, over serieus genomen worden
en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).

Studiedag
Afgelopen maandag hadden we een inspirerende
studiedag. Deze studiedag werd helemaal
verzorgd door onze vakspecialisten rekenen en
taal en het jonge kind. Graag geef ik u een inkijkje
wat we gedaan hebben.

Bidden vanuit onze christelijke identiteit
We zijn een christelijke school. Hoe geven we
daar inhoud aan in onze school. Een van de
manieren is bidden: praten met God. Je praat wat
makkelijker als je intussen wat aan het doen
bent. In groepjes hebben de leerkrachten een
verbeelding gemaakt bij een gebed. Terwijl er
geplakt, geknipt en gescheurd werd, werd er druk
gepraat over: wat betekent bidden voor jou, hoe
betrek je kinderen bij het gebed, wat vraag je en
waar ben je dankbaar voor enz.

Technisch lezen
Het goed leren lezen is een belangrijke
vaardigheid, waar veel tijd aan besteed wordt. En
het is ook iets waar u als ouder ook goed aan
mee kan helpen. Kinderen moeten leeskilometers
maken. Het is belangrijk dat kinderen op de
verschillende leesmoeilijkheden instructie
krijgen. Dit kan zijn bijvoorbeeld mooi op toon
lezen, maar ook oefenen met Franse
leenwoorden (cadeau). We hebben gemerkt dat
het oefenen in circuitvorm motiverend is. In een
les heb je dan verschillende lesonderdelen:
woordlezen, woorden flitsen, teksten lezen. Na
de kerst gaan we dit verder uitwerken in de
groepen.

Motorische ontwikkeling
In de kleutergroepen is het belangrijk dat
kinderen goed leren knippen, plakken, schrijven,
verven, een potlood goed leren vasthouden. De
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kleuterleerkrachten hebben een workshop
gehad. Heel leerzaam en interessant.

Hij komt, hij komt!

Oud papier!
De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Onze jarigen tot en met 9 december
05-12 Jouwairia Es-Saidi
06-12 Saphira Dekker

gr. 5
gr. 7

Het is bijna zover, Sinterklaas bezoekt onze
school woensdag 5 december. Van de
Sintcommissie ontvangt u nog een aparte brief
met alle informatie over deze dag.

Schoolfruit
In week 49 ontvangen we voor de kinderen:
mandarijn, sinaasappel en waspeen.
Vaak wordt er met Sinterklaas mandarijntjes
getrakteerd. Het
verhaal gaat dat
een arme man
geen bruidsschat voor zijn
dochters kon
veroorloven. Daarom gooide de Sint stiekem
zakjes met gouden munten door het raam in de
schoenen voor de haard. Zo konden de dochters
toch trouwen en dat is waarom Sinterklaas
‘goedheiligman’ wordt genoemd.
Eerst werden de gouden munten goudklompen
genoemd, vervolgens gouden ballen en ten
slotte appeltjes van oranje. En daarom vinden
kinderen met Sinterklaas nog altijd een
mandarijntje of sinaasappel in hun schoen.

Agenda
02-12
03-12
05-12
06-12

Eerste adventszondag
Voorleesfeestje Bieb ZP Liendert, 14.15
Sinterklaasviering
Studiedag – alle kinderen vrij

Lichtjestocht vanaf Emiclaer
Zaterdag 1
december
van 17.0018.00 uur is
er vanaf
Emiclaer
een
lichtjestocht. Kinderen (en ouders) mogen
meelopen met een lampion. Aan het eind is er
zelfs vuurwerk. Komt u ook? Meer informatie op
Facebook en http://www.sinterklaasstad.nl/.

