
Feestelijke ouderavond 
Wat vliegt de tijd. Alweer een week voorbij. 
Een week met wisselende stemmingen 
betreffende de combinatiegroepen. Een week 
met koeler weer. En dat is toch wel even 
wennen. Een week met de feestelijke 
ouderavond waarbij alle groepen flitsend 
hebben opgetreden en de tweede workshop 
van de hockeyclub voor de groepen 3 tot en 
met 8 is gehouden. Tussendoor hebben de 
leerlingen ook nog superhard gewerkt. Alle 
leerlingen hebben vorige  week een brief mee 
gekregen waarin wij als school toestemming 
vragen voor publicatie beeldmateriaal 
leerlingen. Dit formulier graag inleveren voor 
22 juni a.s. 

Combinatiegroepen 

U heeft van ons bij de indeling van de groepen 
een schriftelijke uitleg van de 
combinatiegroepen gekregen. Naast alle 
voordelen zit er ook een visie achter. Als school 
gaan wij meer en meer met leerdoelen en 
leerlijnen werken. Kinderen laten leren op hun 
eigen niveau. Hierbij willen we steeds meer 
richting het werken zonder het strakke systeem 

van jaarklassen. Kinderen geven aan wat 
en hoe ze willen leren. Kinderen geven aan of ze 
het al kunnen, alleen willen doen of samen met 
een maatje en ze wel of niet instructie willen/
nodig hebben. Hierbij kunnen ze ook instructie 
uit een andere groep halen. De leerkracht coacht 
hierbij de leerlingen en houdt bij of de leerling 
alle leerdoelen en 
strategieën aangereikt 
krijgt.  De groepen 
waarin de kinderen nu 
zijn ingedeeld, zijn de 
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16 juni: Lois Vos 
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19 juni: Valentijn van Dis 
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21 juni: Jeremiah Rosalina 
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basisgroepen. Ze werken in deze groep en op de 
leerpleinen. Het kan ook in een andere groep 
zijn. Hierdoor houden de kinderen veel contact 
met elkaar.  

Pedagogisch tact 

De cursus van pedagogisch tact waarbij we 
bewuster hebben leren kijken vanuit de ogen 
van het kind zit er bijna weer op. Op 28 juni a.s. 
is de afronding met presentaties van de 
leerkrachten en dan zijn de leerlingen vanaf 
12.00 vrij. 

Op bijeenkomst 4 hebben we gewerkt met 
ervaringsconstructies. Een methodiek waarbij 
geleerd wordt om uit het oordeel te blijven en 
iedereen in gesprek te brengen over een situatie. 
En je hierbij af te vragen wat deed je nu precies 
– wat doe je?  – wat werkt of wat werkte niet en 
hoe kun je het anders doen?  Een leerzame 
manier om het pedagogisch handelen met elkaar 
te delen en te bespreken. 

Pleinplan 

Wie helpt ons met het plein aan te pakken.? De 
data zijn: 23 en 30 juni a.s. en we starten om 
08.30 uur met koffie /thee. 

Hiervoor vragen wij hulp van handige ouders. 
Als u mee wilt helpen, kunt u zich opgeven bij 
de leerkrachten of bij de directeur. 

Graag een schep en kruiwagen meenemen. 

Het bedrijf K van Kinderen 
heeft hierin de leiding.  

Ook vragen we of u 
nog stoeptegels van 
30x30 cm heeft...
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