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ALGEMEEN
AUDIT
Op 15 januari is er een interne audit geweest. Drie
collega’s die werkzaam zijn binnen Kits Primair en een
externe begeleider, hebben op school gekeken naar
eigenaarschap van de leerlingen en hoe we dat kunnen
vergroten. Vorig jaar zijn we daarmee gestart op het
gebied van rekenen. Dit schooljaar moesten we
overgaan op een andere rekenmethode. Deze methode
vraagt juist dat kinderen één oplossingsstrategie kiezen,
waardoor er minder mogelijkheden zijn voor
eigenaarschap. Daarom hebben we het auditteam
gevraagd om mee te kijken naar andere oplossingen.
Binnenkort ontvangen we een terugkoppeling van deze
dag en kunnen we aan de slag met de aanbevelingen.
SCHOLING
Dit schooljaar volgen de leerkrachten van groep 1 t/m 3
een scholing over begrijpend luisteren. Dit is een
belangrijke voorwaarde om te leren begrijpend te lezen.
De collega’s van groep 4 t/m 8 volgen een scholing over
begaafdheid. Zij leren dan hoe we beter tegemoet
kunnen komen aan de kinderen die meer verdiepende
stof aankunnen.
DORPSTUIN
Binnenkort willen we weer starten met het werken in de
dorpstuin. Heeft u nog (oud) bruikbaar tuingereedschap
over, dan kunt u dit afgeven bij de dorpstuin (of op
school). We maken er graag gebruik van!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1/2
We reizen met de kleuters door
Nederland en steeds zetten we
onze auto ergens aan de kant. We
zijn natuurlijk gestart in de
provincie Drenthe. Daar hebben
we de klompendans gedaan en
nagedacht over hoe klompen
gemaakt worden. Hier hebben we
een filmpje over gezien. In
Friesland hebben we geschaatst
en in Utrecht de Domtoren
bewonderd. De kinderen zijn erg
enthousiast. Deze week gaan we
in Zuid Holland de tulpen bekijken
en poffertjes eten in Maastricht. De kleuters leren hoe
Nederland er van bovenaf uit ziet, dat er
Waddeneilanden zijn, waar Hooghalen ligt en geven aan
wat zij graag zelf willen leren over Nederland. In de klas
op het raam kunt u de eigen inbreng van de kinderen
bekijken.
We hebben een Nederlandse vlag geknutseld, een
schaats en een tulp. In de bouwhoek worden hoge
Domtorens gebouwd. Ook zien we in de bouwhoek
soms de meest ingewikkeld bouwwerken verschijnen.
Zo is er een schans en
een piramide gebouwd.

Op maandag mogen de kinderen naar de bibliotheek. Dit
geldt natuurlijk ook voor de nieuwe kinderen van groep 1
en 2. Het is handig dat ze een tas meenemen met hun
naam er op. De letter van deze week is de letter ee van
zee. Welke woorden kunnen we nog meer bedenken
met de ee? De kinderen mogen iets meenemen voor de
letterkast. Vanaf volgende week starten we met het
thema post.
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GROEP 5/6
We werken met taal
over het thema sport. De
kinderen leren de
betekenis van woorden
als incasseren, de
individuele sport,
aanbevelen, de puck en
passief. Er is aandacht
besteed aan het verschil
tussen een feit en een
mening. De kinderen
hebben een sportverslag geschreven en elkaar tops en
tips gegeven. Daarbij kijken ze of alle vragen in het
verslag aan de orde komen: over welke sport gaat het
verslag, wie spelen er, wat gebeurt er, wie wint er en wat
is de eindstand? Natuurlijk is je eigen mening ook
belangrijk in het verslag. Een aantal kinderen hebben
hun verslag als een echte sportverslaggever
gepresenteerd.
Met techniek zijn we nu met de robots gestart met de
Blockley puzzels. De kinderen leren de robot door de
klas te rijden, te laten reageren als ze in hun handen
klappen of te laten knipperen met de lampen. Ze doen
dit door stapsgewijs codes in te voeren. Dit doen ze in
groepjes van 2 of 3 kinderen. Ze lezen de opdracht
samen en maken per toerbeurt de opdracht. Is de code
goed dan laat de robot dit weten en kunnen ze verder
met de volgende stap. Zo kunnen ze elke keer een
puzzel vrij spelen en met een volgende verder te gaan.
Ze zijn enthousiast
begonnen.

AGENDA
22 januari:
14 februari:

groep 1/2 bibliotheek in Beilen:
voorstelling nationale voorleesdagen
margedag kinderen zijn vrij

17 t/m 21 februari: voorjaarsvakantie
24 februari: margedag kinderen zijn vrij
28 februari: rapport mee

INGEZONDEN
Schatjes Katjes Watjes
Een sociale vaardigheidstraining voor
basisschoolkinderen uit groep 5 en 6.
In de training wordt door middel van spel en praten
allerlei sociale vaardigheden geoefend. Hierbij wordt er
ook gekeken naar de individuele behoefte van het kind.
Deze speelse training bestaat uit 8 bijeenkomsten met
minimaal 6 tot maximaal 10 kinderen en vindt plaats op
woensdagmiddag van 14.45 uur tot 16.15 uur.
De eerste bijeenkomst is 5 februari 2020. U kunt uw
kind zelf aanmelden.
Power Kidzzz
Een sociale vaardigheidstraining voor
basisschoolkinderen uit groep 7 en 8.
In de training wordt door middel van spel en praten
allerlei sociale vaardigheden en weerbaarheid geoefend.
Hierbij wordt er ook gekeken naar de individuele
behoefte van het kind. De Power Kidzzz training bestaat
uit 8 bijeenkomsten met minimaal 6 en maximaal 10
kinderen. De training vindt plaats op woensdagmiddag
van 14.45 tot 16.15 uur.
De eerste bijeenkomst is op 8 april 2020. U kunt uw
kind zelf aanmelden.
Informatie over de trainingen
De trainers van deze groepen zijn gecertificeerde
groepstrainers.
Alle trainingen worden gegeven in gebouw van het
Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Nassaukade 4 in
Beilen. Voor de trainingen geldt een eigen bijdrage van
50 euro.
Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te
overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage. De
trainingen vinden doorgang bij voldoende deelname; bij
te weinig aanmeldingen wordt de startdatum
verschoven. Deelname aan de cursussen is mogelijk na
een intakegesprek met de trainers.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met de FrontOffice CJG.
Telefonisch op 0593 -52 22 62 of per mail naar
fo.cjg@middendrenthe.nl
www.cjgmiddendrenthe.nl en www.welzijnswerkmd.nl
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