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Start Kinderboekenweek
Meesterwerkviering groep 6

Nieuws van de school
Opening Kinderboekenweek
Vanochtend is de kinderenboekenweek
op Het Meesterwerk geopend. De
Kinderboekenweek heeft dit jaar als
thema Vriendschap en het motto is Kom
erbij! Om het thema meteen tot leven te
laten komen bij de leerlingen, waren de leerkrachten
verkleed als vrienden en hebben ze het lied -Wij zijn twee
vrienden van Dennie Christian- gezongen.
Op woensdag 17 oktober is de afsluiting van de
Kinderboekenweek. Er is een voorleeswedstrijd en daarna
kunnen de kinderen allerlei leuke activiteiten doen. Aan
het begin van de middag kunnen de kinderen een
strippenkaart ophalen. Met die strippenkaart kunnen ze
een keer grabbelen, twee glazen limonade en een broodje
knakworst halen.
De kinderen waarvan wij de ouderbijdrage hebben
ontvangen, krijgen van ons een strippenkaart. De kinderen
waarvan wij nog geen ouderbijdrage hebben ontvangen,
kunnen een strippenkaart kopen voor €3,-.
We hebben ervoor gekozen om de kinderen, waarvan de
ouderbijdrage NIET is betaald een strippenkaart te laten
kopen, omdat er steeds minder ouderbijdrage wordt opgehaald. Op deze manier kunnen
wij de activiteiten, zoals we dat nu doen, niet meer organiseren.
Studiedag
De studiedag van afgelopen vrijdag stond vooral in het teken van het rekenen. Een
belangrijk doel van het rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid. Dit houdt in
dat leerlingen buiten school hun rekenvaardigheid optimaal kunnen gebruiken in
dagelijkse situaties.
Wij hebben het gehad over het handelingsmodel en het drieslagmodel. Het
handelingsmodel biedt de leerkracht de mogelijkheid gericht te observeren en signaleren
hoe de rekenwiskundige ontwikkeling van de leerlingen verloopt. Bij het drieslagmodel
gaat het over de drie vaste stappen die je doorloopt bij het oplossen van
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rekenvraagstukken, te weten: betekenis verlenen (analyseren van de rekenvraag),
uitvoeren, (het uitvoeren van de berekening) en reflecteren (nagaan of het antwoord ook
het antwoord is op de vraag).
Wij kijken terug op een zeer productieve studiedag. Mocht u meer willen weten over het
bovenstaande, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.

Fant Josephine Kuiper

Inschrijven activiteiten.
De inschrijvingen voor de activiteiten van de ladder stromen inmiddels
binnen. Kookles zit voor deze periode zelfs al vol. Bij andere
activiteiten van de ladder is nog ruimte om mee te doen. Mocht je je
nog niet hebben aangemeld en wel mee willen doen met bijvoorbeeld
Yoga, Lampionnen maken, Judo en Taekwondo of de Crea club kan dat nog steeds.
Stuur even een e-mail naar kuiper@deschoor.nl. Vermeld je Naam, Klas en School
en ik zal je inschrijving snel verwerken.
Waarom inschrijven via de mail en niet met lijsten op het bord? Is een vraag die mij
inmiddels al een paar keer is gesteld. Dit heeft alles te maken met de nieuwe privacy
wet. Ik mag inschrijvingen niet meer op deze manier laten plaats vinden. Ook mag ik
geen namen lijstjes meer ophangen op het bord. Vandaar de e-mail op dit moment. Er is
een website in ontwikkeling die inschrijven makkelijker en overzichtelijker gaat maken
maar daar moeten we nog heel even op wachten.
De tuinkamer en het Zwembad.
Dit zijn twee locaties die op de ladder staan en misschien niet bij iedereen bekend zijn.
‘De tuinkamer’ is een bestaande ruimte in de school met een nieuwe naam. Het is de
ruimte in de hal waar de groenpatio aan grenst, tegenover het wereldlokaal. Deze ruimte
gaan we de komende tijd gezellig maken en hier zullen meerdere activiteiten gaan
plaatsvinden.
En dan ‘Het zwembad’ in de Compositie. Dit is niet een echt zwembad maar een kuil in
de grote hal op de begane grond van de Compositie. Binnen de Compositie noemen ze
dat ‘het zwembad’ vandaar dat dit ook zo op de ladder staat.

Nieuws van de peuterspeelzaal
Deze week start de Kinderboekenweek van 3 t/ 14 oktober, Het thema
is Vriendschap.
Kijk op de site van de bibliotheek voor activiteiten omtrent dit thema.
Ook wij gaan er aandacht aan besteden.
Deze week sluiten wij het thema “Dit ben ik” af.

In de week van 22 t/m 26 oktober hebben wij herfstvakantie en is de peuterspeelzaal
gesloten.
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De meedraailijsten hangen er weer. Het zou leuk voor uw peuter zijn als u een dagdeel
meedraait.
Onze voordeur gaat niet altijd goed dicht wilt u bij het weggaan de deur goed
dichttrekken? Alvast bedankt.
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Heeft je kind veel moeite met inslapen of
doorslapen en/of vroeg wakker worden? En heb je er al alles aan gedaan om het hiermee
te helpen maar blijft het probleem terugkomen? Therapie helpt om te ontdekken wat de
reden is van dit patroon en om het samen met je kind op te lossen. Zodat je kind weer
uitgerust aan een nieuwe dag kan beginnen!
Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht.
Iedere dinsdag ben ik op school aanwezig. Ik ben orthopedagoog en integratief
kindertherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg. Informeer bij je verzekeraar.
Voor vrijblijvende informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 0613126376. Of vraag de intern begeleider.
Wat is integratieve kindertherapie? Deze vorm van psychotherapie is kortdurend omdat
het kind als deskundige van zijn probleem wordt ingezet: het kind weet wat zijn
probleem is, kan het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest.
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