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Agenda komende weken

13-01: hoofdluiscontrole Dubloen
16-01: OR vergadering
25-01 t/m 27-01: nationale voorleesdagen groepen 1 t/m 4
30-01 t/m 03-02: CITO week 1
06-02 t/m 10-02: CITO week 2

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst wens ik u en uw dierbaren alle goeds en gezondheid voor het komende jaar toe!
Ik hoop dat u allen gezellige kerstdagen en een vrolijke oud en nieuw viering heeft gehad. En daarnaast wellicht
ook nog wat vakantie heeft kunnen vieren.

Het team is het nieuwe kalenderjaar gestart met een studiedag over rekenen en het expliciete directe instructie
model, kortweg EdI genaamd. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het
doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de
risicoleerlingen. Met elkaar hebben de leerkrachten EDI lessen op het vakgebied van Rekenen ontworpen om
deze in de komende periode aan de leerlingen te gaan geven.
In beeld ziet het EDI model er als volgt uit:
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Het komende halve schooljaar gaan we op De Klipper verder waarmee we in het eerste deel van dit schooljaar
gestart zijn, namelijk goed onderwijs voor uw kinderen verzorgen. En dat in een prettig pedagogisch klimaat.
Graag willen we meten of dat goede onderwijs ook de gewenste ontwikkeling voor de kinderen oplevert.
Vandaar dat er van 30 januari tot en met 17 februari Cito toetsen worden afgenomen. We vragen u dringend in
deze periode geen schoolverlof aan te vragen.
Alvast dank voor uw medewerking!

Hartelijke groet,
Tim Toornstra

Diploma uitreiking op locatie Dubloen van de eerste leerlingmediatoren van de Vreedzame school
Onze school is, net als u, voortdurend bezig met opvoeden. Wij hebben gekozen voor het programma De
Vreedzame School, dat ons helpt om de doelen die wij belangrijk vinden te realiseren. De Vreedzame School is
een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid
van de kinderen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin ook de kinderen een
stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat
conflictoplossing centraal. Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan.
Leerlingen worden opgeleid tot leerlingmediator die helpen bij het oplossen van conflicten.
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In een leerlingmediator training van 3 bijeenkomsten zijn er 11 leerlingen uit groep 5 t/m 8 opgeleid tot
mediator. Met in de laatste bijeenkomst een echt examen waarin ze hun rol als mediator in praktijk moesten
brengen. Het was prachtig om te zien hoe goed kinderen dat kunnen leren en hoe ze groeien in die rol en de
daarmee gegeven verantwoordelijkheid. De bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijke huldiging én
diploma-uitreiking, waarbij de hele school en de ouders van de leerlingmediatoren aanwezig waren. Wat zijn we
trots op deze leerlingen! Zij zullen de komende periode ingezet worden als leerlingmediator tijdens de pauze.
We wensen deze leerlingen veel succes!

Met vriendelijke groet, Tamara en Anita

Kerstmusical
Het nieuwe kalenderjaar is weer begonnen. Vorig kalenderjaar hebben we op beide locaties afgesloten met een
kerstmusical. De kinderen uit groep 4 t/m groep 8 die hieraan meededen hebben voor een mooie belevenis
gezorgd voor alle kinderen van school en hun familieleden die mochten komen kijken. We kijken allemaal terug
op een hele leuke repetitietijd met kinderen en ouders die zich flink hebben ingezet om er een mooie
voorstelling van te maken. Sommige kinderen waren zo enthousiast, dat ze ook wel een lente musical wilden
gaan spelen dit schooljaar! Dat slaan we even over, maar we willen zeker proberen om komend schooljaar
opnieuw een kerstmusical te gaan opvoeren.

Online kerstconcert en terugluisteren liedjes muziekles
Alle kinderen van de Bres en de Dubloen hebben hard gewerkt om met hun klas een mooie opname van een
kerstnummer te maken. Er zijn veel solo's gezongen waar kinderen trots op mogen zijn!

Kom ons ondersteunen of verzorg zelf een workshop tijdens de ontdekkingsreis
Vindt u het leuk om met een paar kinderen iets te creëren en af te sluiten met een presentatie? Of wilt u een
extra paar handen zijn bij de door anderen gegeven workshops?

Op vrijdag 17, 24, 31 maart en 14 en 21 april zal er voor groep 5 t/m 8 weer een ontdekkingsreis plaatsvinden.
Kinderen volgen groepsoverstijgend workshops naar keuze bij groepsleerkrachten of andere betrokkenen.
Doel is dat kinderen op ontdekkingsreis gaan en ervaren hoe het is om iets te creëren.
Er zijn al door ouders, kinderen en oma's workshops gegeven op het terrein van bloempotten versieren,
jongleren, technische proefjes, films maken.
Het aanbod mag heel divers zijn.

Neem bij interesse contact op met juf Tanja via t.gardner@talenthoorn.nl

Naschoolse (muziek)lessen
Momenteel zijn we weer bezig om de naschoolse (muziek)lessen op poten te krijgen. We starten op vrijdag 17
februari om 14.45 uur in het muzieklokaal op de Bres. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m
groep 8. Het betreft een blok van 6 lessen en het kost 45 euro.
Opgeven kan binnenkort via de website van muziekschool Boedijn.
U kunt uw kind tot 6 februari aanmelden.
Wilt u bericht ontvangen hoe en wanneer het mogelijk is om uw kind via de website op te geven, stuur dan een
mail naar t.gardner@talenthoorn.nl

Het blok kan starten bij minimaal 6 aanmeldingen.
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We gaan ook proberen naschools theateraanbod aan te bieden. We zijn hier nog over in gesprek. Zodra we
meer weten berichten wij u.

Vriendelijke groet, Juf Tanja

Nationale Voorleesdagen
Woensdag 25 januari t/m 4 februari 2023 zijn de de Nationale Voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar
2023 is ‘Maximiliaan geeft een feestje’ van Joukje Akveld en Jan Jutte. Maximiliaan Modderman geeft een feest
voor zijn speelgoedbeesten. Het wordt een wild feest. Een vies feest. Heel herkenbaar voor een heleboel
peuters en kleuters. Een leuk prentenboek voor de onderbouw. (groep 1 t/m 3)
Voorlezen is van groot belang voor het opgroeiende kind. En dat hoeft helemaal niet lang te zijn. Onderzoek
toont aan dat een kind met 15 minuten per dag al duizend nieuwe woorden per jaar leert. Ook leren ze in groep
3 makkelijker lezen.
Een jury van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten kiest elk jaar een prentenboeken top 10. Zij
letten daarbij niet alleen op het verhaal en de illustraties, maar ook op mogelijkheden voor spel en interactie.

Wij hebben een aantal boeken van de boeken top 10 aangeschaft voor de onderbouw om voor te lezen en er
verschillende activiteiten mee te kunnen doen. Ook maken we een kleine tentoonstelling in de hal. We hebben
er zin in!

Het volgende Scheepsjournaal volgt op 09-02-2023
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