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diverse ouders aan de slag gegaan.
De schilderijen ontvangen we graag
voor 11 november bij Karin. Vanuit
daar wordt er voor een verdeling van
versieringen gezorgd door leden van
de Ouderraad.

Sintactiviteiten 1
Afgelopen woensdag hadden we onze
knutselochtend. De Sintcommissie wil de ouders
bedanken voor de grote opkomst en het
enthousiasme. Er zijn veel mooie, nieuwe
versieringen gemaakt die op 11 november in de
school worden tentoongesteld.

Ouderbijdrage
Nieuwe taalmethode
STAAL
Vanaf aanstaande maandag starten
wij in de groepen 4 t/m 8 en de
Neogroepen met een nieuwe
taalmethode. De methode STAAL
sluit beter aan aan bij onze
werkwijze van Vier X Wijzer. Bij deze
methode maken wij gebruik van
zowel papieren als digitale
hulpmiddelen. Elk STAALthema is
opgebouwd uit vier weken.
In de eerste twee weken staat kennis
opbouwen voor de onderdelen;
woordenschat, taal verkennen,
spreken en luisteren en schrijven op
het programma. In week drie gaat
het om kennis toepassen in een
eindproduct. In deze week staat het
schrijven, tips en tops, presenteren
en publiceren centraal. In week vier
is er ruimte voor remediëren,
herhalen en verrijken. We toetsen,
blikken terug op woordenschat en
taalverkenning en er vindt reflectie
plaats.

Sintactiviteiten 2
Volgende week is het zo ver, Sinterklaas komt
aan in Nederland!
Om de school zo gezellig mogelijk te maken voor
de Sint, zijn wij op zoek naar ouders die willen
helpen met versieren. De Ouderraad organiseert
vrijdag 11 november een versiermiddag op
beide locaties. Het versieren start direct om
13.15 uur.
Bent u die middag beschikbaar en wilt u ons
komen helpen, dan kunt u zich inschrijven op de
lijst bij het lokaal van uw kind. Vanzelfsprekend
helpt u dan versieren op de locatie waar uw kind
naar school gaat of bij meerdere kinderen op de
locatie van uw keuze of op beide locaties .

Naast deze taal onderdelen is er een
aparte spelling/grammatica methode
STAAL.

STAALspelling
De werkwijze bij deze methode is
echter compleet anders dan dat wij
tot nu toe gewend waren.

Sintactiviteiten 3
Niet alleen op school wordt er door de ouders
aan nieuwe versieringen gewerkt, ook thuis zijn
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Als team zullen wij hier de komende periode
extra scholing voor gaan volgen. We zullen onze
spellinglessen met gebaren en digitale software
gaan ondersteunen. U begrijpt, dit vraagt voor
ons enige oefening. Voor spelling zitten we dus
in een overgangsfase tussen de nieuwe en de
oude methode. Wij verwachten dat, gezien de
resultaten die geboekt worden bij het gebruik
van deze nieuwe methode, onze resultaten voor
het spelingsonderwijs aanzienlijk zullen
verbeteren.
Bent u geïnteresseerd, bekijk dan de site van de
uitgever:
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Met
hodes/Taal/Staal.htm

Ouderbijdrage

De komende weken zullen wij regelmatig
terugkomen op onze bevindingen in de
nieuwsbrief.

Theater
Ochtend
11 november
1/2 B en C

Ouderbijdrage
De bijdrage meter voor de vrijwillige
ouderbijdrage neemt toe. Op dit moment
hebben wij voor 205 kinderen de bijdrage
mogen ontvangen. We zitten net op de helft.

School
Versieren
11 november
13.15

Theatermiddag
Op vrijdag 11 november hebben de
kleutergroepen 1/2 B en 1/2C
een theaterochtend. Ouders zullen via de
leerkrachten van deze groepen een uitnodiging
ontvangen via DigiDuif.

Schoen zetten
30 november
Leerlingen vrij
14 november

Schoolfuit:
Volgende week krijgen we weer schoolfruit.
Fruit voor deze week:
Wortel
Appel
Peer
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