Nieuwe
leerlingen
Groep 1-2a:

Olivier
Mera

Groep 1-2b:

Brent

Wij wensen jullie een heel fijne en leerzame tijd toe bij ons
op school.
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Theaterdag
Deze week ontvangt u de uitnodiging voor de theaterdag + één toegangsbewijs (i.p.v. 2, zoals in de vorige Info stond
vermeld). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, kunt u uw kaartje doorgeven aan een andere belangstellende.
We gaan al een klein tipje van de sluier oplichten…… De voorstelling heet ‘ Het Ei van Ommekeer’
Kleding die de kinderen nodig hebben:
●
●
●
●

Groep 1-2: meisjes: blauwe of groene maillot, legging of broek, jongens: ook
groen of blauwe broek en een trui/sweater zonder capuchon.
Groep 3-4: helemaal in het wit of bruin + een klein kussentje (voor in de broek
of maillot = buikje)
Groep 5-6: donkere kleren
Groep 7-8: streepjespyjama, lange nachtjapon, ochtendjas + sloffen.

Maar….het is niet de bedoeling dat u speciaal voor deze dag kleding gaat aanschaffen!
We doen het met de spullen die voorhanden zijn.
Meer informatie en de uitnodiging volgt binnenkort via de Parro app.

Onderwijsontwikkelingen
De doelen die in ons schoolplan staan beschreven voor een periode van 4 jaar worden vertaald naar jaarplannen. Vanuit
het huidige jaarplan zijn we bezig met de onderwerpen:
●

Close reading: Een verdiepende manier van begrijpend lezen, (en luisteren),

waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De werkgroep
begrijpend lezen heeft de wetenschap geraadpleegd en voorbeeldteksten
gemaakt. De komende zes weken wordt dit uitgeprobeerd in alle groepen.
Vervolgens evalueren we deze werkwijze en bepalen dan de volgende stap.
●

Spelend leren: Saapke en Melissa volgen de opleiding ‘Spelend leren’ voor groep 3 en 4. Na een goede
instructie gaan kinderen oefenen. Dat kan op veel manieren. Jonge kinderen leren vaak door middel van spel.
Binnen de units van IPC, maar ook tijdens taal en rekenen wordt goed gekeken hoe het spel ingezet kan
worden als oefenmiddel.

●

IPC: Focus op werken vanuit doelen en volgen van leerlingen in hun ontwikkeling.

●

Kwaliteitskaarten: Vanuit ‘de Expeditie (scholing directeuren en intern begeleiders) krijgen we veel input

over het optimaliseren van het onderwijs. Eén van de dingen die we al oppakken op schoolniveau is het maken
van kwaliteitskaarten. Bestaande protocollen zijn geëvalueerd en herschreven als kwaliteitskaart. Door allerlei
zaken vast te leggen op zo’n kaart weet iedereen goed wat de afspraken zijn en wat er van hen verwacht wordt,
waardoor er niet steeds over dezelfde zaken vergaderd hoeft te worden. En … dat werkt weer
werkdrukverlagend!

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Per 26 februari komt Roos Laan ons op de woensdagen ondersteunen als vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Zij is via Team Sportservice aan onze school verbonden tot de
zomervakantie. Zij gaat les geven aan de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal in de van
Wassenaerstraat. We zijn blij met de komst van Roos en wensen haar een fijne tijd toe bij ons op
de Kelderswerf.
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Leerlingenraad
Sinds dit schooljaar heeft de leerlingenraad een voorzitter + notulist vanuit de
leerlingenraad zelf. Dit houdt in dat zij zelf een agenda opstellen en een actielijst
opstellen. Dit is best lastig voor de kinderen. De ene keer lukt het beter dan de andere
keer. Maar door met elkaar hier verantwoordelijkheid voor te nemen gaan ze het
leren. Zo zijn er in de groepen ook ideeënboekjes gemaakt waar ieder kind een idee in kan noteren. In de klas
wordt er eerst over gesproken, zodat het bij voldoende draagkracht in de leerlingenraad besproken kan worden.
Op dit moment is de leerlingenraad bezig met de voorbereiding van de Open dagen, waar zij ook een bijdrage aan
gaan leveren. Ze zijn een tekst aan het maken over IPC en de leerlingenraad en mogen dat aan de nieuwe ouders
gaan uitleggen. Een betere ambassadeur dan de kinderen zelf kunnen we uiteraard niet hebben

Carrousel - workshops
Morgen 7 februari is er weer
Carrousel. ‘s Morgens treden alle
onderbouwgroepen op. Hierdoor
komt het schoolzwemmen van groep 4 te vervallen.
De groepen 5 t/m 8 bieden een alternatieve Carrousel
aan. Zij werken met IPC aan de unit ‘ICT’. Graag willen de
kinderen aan u laten zien wat ze geleerd hebben, maar
daar is het podium niet geschikt voor. Daarom
organiseren zij diverse workshops, waarin zij uitleg
geven over verschillende
ICT middelen en u dit ook
kunt uitproberen. U bent
van harte welkom bij deze
workshops. Ook de jongere
broertjes en zusjes zijn van
harte welkom.

Aanmelden
nieuwe leerlingen
Op 10 en 11 februari houden
we open ochtenden. Op
deze manier worden nieuwe
ouders in de gelegenheid
gesteld om de school in bedrijf te zien. Broertjes en
zusjes van onze huidige leerlingen die volgend
schooljaar 4 jaar worden kunnen ook op deze dagen
ingeschreven worden. Bent u niet in de gelegenheid om
te komen? Vraagt u dan een inschrijfformulier aan Sylvia
of Marjan. I.v.m. de schoolorganisatie van 2020-2021 is
het voor ons belangrijk om zo snel mogelijk helder te
krijgen hoeveel leerlingen volgend schooljaar bij ons les
gaan krijgen.

Verslag koffie- en theemoment 29 januari 2020
Thema: Leren in groep 1 en 2
Op woensdag 29 januari hebben we het tweede koffie- en theemoment van dit schooljaar georganiseerd. Dit keer specifiek
voor ouders van groep 1 en 2. Er waren 10 ouders aanwezig. Na de voorstelronde hebben we over de volgende
onderwerpen met elkaar gesproken:
●

Op welke wijze ga je met je kind in gesprek over de schoolbeleving?

●

Wat en hoe leert mijn kind op school?

●

Maar ook: Wat en hoe leert mijn kind thuis? Hoe ga je daar als ouders mee om?

●

Vriendjes maken in de kleuterperiode, hoe werkt dat?

●

Hoe ervaart u informatieverstrekking vanuit school?

Het uitgebreide verslag vindt u op onze website http://www.kelderswerf.nl/
Het was een goede bijeenkomst in een prettige en open sfeer.
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Agenda
6 februari

Rapportfolio mee naar huis,
groep 1 t/m 8

7 februari

Carrousel
Schoolzwemmen alleen groep 5

10 februari

Open ochtend

11 februari

Open ochtend

14 februari

Valentijnsdag
Schoolzwemmen groep 4 en 5

17 februari

Voorjaarsvakantie t/m 21 februari

24 februari

Studiedag, alle leerlingen vrij

25 februari

Leerlingenraad

26 februari

Luizencontrole

27 februari

Theaterdag met optreden
van 14:30 tot 15:15/15:30 uur
Zaal open vanaf 14:15 uur

28 februari

Schoolzwemmen groep 4 en 5

3 maart

Voorstelling groep 7/8

4 maart

Kopij Info 9

5 maart

Uitgave Info 9

6 maart

Schoolzwemmen groep 4 en 5
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