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Studiedagen, alle leerlingen VRIJ
Workshopavond v.a. 19.15 uur
Discoavond groepen 8
Carnaval, Meester-/Juffendag.
Studiemiddag, alle leerlingen v.a. 13:00 VRIJ

Rapporten mee naar huis
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Schoolschaaktoernooi in Topsporthal

Beste ouders,
In dit stukje vertel ik u deze keer iets over onze lerende organisatie. Een lerende organisatie is wat wij willen zijn
en hoe wij willen werken. Dit is voor ons een leerproces. Het team werkt gezamenlijk aan de ontwikkeling van
de school. Ieder teamlid zit in een ontwikkel- of werkgroep en stuurt op zijn kennisgebied de rest van het team
aan. Voorbeelden van ontwikkelgebieden zijn: de werkgroep gedrag, de werkgroep wereldoriëntatie, de
werkgroep Dalton portfolio, de werkgroep Dalton de hele dag, de rekenwerkgroep en de werkgroep
taal/lezen.
De werkgroep wereldoriëntatie doet onderzoek naar een nieuwe methode voor dit vakgebied(aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, mens en samenleving). Hiervoor doen we onderzoek welke methoden het beste
aansluiten bij ons Dalton onderwijs en vervolgens brengen we een bezoek bij andere scholen. We spreken
daar met collega’s en met kinderen om te zien hoe de verschillende methoden werken. Ook nodigen we een
deskundige uit die ons meer vertelt over de betreffende methode.
De werkgroepen koppelen hun bevindingen terug aan de teamleden. Dit gebeurt vaak op een studiedag.
We horen elkaars bevindingen, sturen bij en/of nemen een besluit.
Het onderzoekend leren is de manier van deze tijd. We proberen als team op een onderzoekende manier te
werken en in de toekomst hopen we dat onze kinderen ook te leren. Dit gebeurt dan bijv. via een nieuwe
methode voor wereldoriëntatie.
Graag zie ik u op 8 februari op de workshopavond.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok
Directeur
Personeelsbericht
We feliciteren Anne Nijpels en haar man met de geboorte van hun zoon Matthijs op zondag 21 januari. Het
gaat goed met hen! Veel geluk met zijn drieën!
Afwezigheid van collega’s
De afgelopen 3 weken hadden we dagelijks in elk geval 3 of 4 zieke/ afwezige leerkrachten. Met veel inzet
van ons personeel en PABO studenten hebben we tot nu toe alles nog kunnen oplossen en hoefden we de
groepen niet te verdelen of naar huis te sturen. We willen ook vanaf deze plaats onze collega’s bedanken die
of extra werkten of voor de groep gingen i.p.v. hun eigenlijke taken doen, of hun pauze korter opnamen.
Hierdoor blijft ook het nodige werk liggen. We zijn een van de weinige scholen die het nog konden oplossen.
Gezien het grote tekort aan leerkrachten zullen we mogelijk straks ook leerlingen naar huis moeten sturen.
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Workshopavond voor ouders

Wat fijn dat veel ouder(s) en/of verzorger(s) zich hebben opgegeven voor de verschillende workshops.
Er zijn nog plekken over. We sturen u daarom nog even deze reminder. Geeft u zich vooral nog op! Bij elke workshop staat
voor welke ronde er nog plekken open staan.
We hebben de lijsten nog even op digiDuif laten staan dus kunt u zich tot 7 februari via ‘formulieren’ nog opgeven!
1. ‘Time management voor gezinnen’
Ronde 1 nog 13 plekken open.
2. Kanjertraining
Ronde 2 nog 14 plekken open.
3. Wat is Daltononderwijs precies en hoe begeleid ik mijn kind hierin?
Ronde 1 nog 15 plekken open.
4. Kijken naar en achter het gedrag van het kind.
Ronde 1 nog 5 plekken open en ronde 2 nog 12 plekken open.
5. Social media
Ronde 1 nog 14 plekken open en ronde 2 nog 12 plekken open.
Tot ziens op donderdag 8 februari!
Het programma ziet er als volgt uit:
19.15 uur Ontvangst met koffie en thee in de middenruimte van
Omnibus 1
19.30 uur Korte inleiding door Elies Kok
19.45 uur Eerste workshopronde in de lokalen van Omnibus 1
20.25 uur Pauze met koffie en thee
20.45 uur Tweede workshopronde in de lokalen van Omnibus 1
21.25 uur Einde van de avond

Carnaval/ meester en juffen dag 9 februari

Volgende week vieren we Carnaval en de verjaardag van de juffen en meesters op dezelfde morgen. Alle kinderen
mogen deze dag verkleed naar school komen en krijgen voor het 10-uurtje drinken en iets lekkers aangeboden op school.
U hoeft voor deze dag dus geen 10-uurtje mee te geven, maar wel een lunch. Alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij.

KIDD op de Omnibus

Kunst is Dichterbij dan je Denkt is een doorlopende leerlijn kunst en cultuur voor het basisonderwijs in Almere.
Het doel is om een samenhangend onderwijsprogramma aan te bieden dat aansluit bij de kerndoelen
Kunstzinnige Oriëntatie.
Kunst is Dichterbij dan je Denkt brengt leerlingen op een creatieve manier dichterbij kunst en cultuur uit de
eigen omgeving. Leerlingen ervaren dat ze opgroeien tussen bijzondere kunstwerken en bodemschatten, in
een stad met een hart dat ontworpen is door wereldberoemde architecten, op een uniek stuk land, dat door
mensen is drooggemaakt. In de kunstlessen worden ze gestimuleerd om vanuit de eigen omgeving creatief
te worden en via theater, muziek en beeldende kunst te reflecteren op kunst en cultuur uit Almere. Zo groeien ze langzaam
op tot jonge, cultuurwijze Almeerders.
Het lesprogramma
Het lesprogramma van Kunst is Dichterbij dan je
Denkt bestaat uit vier lesblokken per schooljaar. In
drie lesblokken geeft de leerkracht met behulp van
het digitale lesboek kunstlessen die aansluiten op de
masterclasses die de kunstenaars geven. Ieder lesblok
staat er een kunstwerk uit de omgeving van Almere
centraal: theater, beeldende kunst, een bijzonder
gebouw, landschapskunst of een archeologische
vondst. Daarnaast gaan de leerlingen in één lesblok
op excursie naar een theatervoorstelling van Bonte
Hond of bezoeken ze een culturele instelling in

Almere.

Wat doen we nu?
-

-

Groep 1/2 heeft in het speellokaal de masterclass tijdmachine. In dit lesblok reizen de leerlingen door de tijd. Ze
ontdekken dat waar ze nu wonen, vroeger de zee stroomde. Samen fantaseren ze over wat je onder water
allemaal ziet en maken ze zeedieren en planten. Kunstenaar Chantal neemt een grote machine mee en samen
bouwen de leerlingen aan verschillende wielen die aan het einde van de masterclass in beweging komt.
Groep 3 gaat werken over mijn straat. Wie woont er bij jou in de straat? Leerlingen ontdekken verschillende
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-

-

-

-

manieren van wonen en de mensen die achter al die verschillende deuren en ramen verstopt zitten. Ze denken na
over hun eigen huis en straat. Met behulp van StoryStater van LEGO en de nieuwe bibliotheek bouwen en vertellen
leerlingen over hun eigen straat en de mensen die daar wonen.
Groep 4 heeft 8-bit concert. In Almere klinken veel orkesten. Ook de klas wordt een orkest: een 8-bit Orkest! Onder
begeleiding van een muzikant en dirigent componeren de leerlingen in groepjes een eigen sequens. Met digitale
geluiden bouwen ze aan hun eigen muzikale stad. Aan het eind worden alle muziekinstrumenten aan elkaar
gelinkt en klinkt er een digitaal orkest.
Groep 5 heeft stadsgeluiden. In een stad is er altijd geluid om je heen. Kan het ook helemaal stil zijn? Of hoor je
altijd geluid om je heen als je heel goed luistert? Leerlingen leren in het lesblok Stadsgeluiden om te luisteren naar
geluid en stilte. Ze gebruiken die omgevingsgeluiden in de masterclass als inspiratie voor een hoorspel over een
scheppingsverhaal van Almere. Samen bedenken de leerlingen alle geluiden bij dit verhaal en spreken ze de tekst
in.
Groep 6 gaat naar de muziektheatervoorstelling Hallo AJSO in de grote zaal van KAF. In samenwerking met
Collage Almere.
Groep 7: Hoe schrijf je een hit? Kunst en muziek komt altijd uit jezelf. Waar ben je trots op, waar ligt jouw passie?
Met die ingrediënten schrijven leerlingen in de masterclass een eigen couplet voor een nieuwe hit, geïnspireerd op
de Almeerse hit ‘Zomerhitte’. Samen met Valentina Eleni, singer-songwriter van Flevolandse bodem, laten
leerlingen hun eigen versie van de hit horen.
Groep 8: donderdag 8 maart komt de klas naar KAF (voormalig Schouwburg Almere) voor de afsluiting van KIDD.
Zet de datum alvast in uw agenda, want u bent van harte welkom om de afsluitende presentatie te komen
bezoeken. Ter voorbereiding op die dag hebben de leerlingen het KIDD doe en denk-boek ontvangen. Een boek
met daarin creatieve opdrachten die de leerlingen zelfstandig uitvoeren en invullen.

Met creatieve groet,
De cultuurcommissie, Yvonne en Krista

Impulsbus

Ik vind het heel leuk en fijn dat ik bij de
Impulsbus lekker rustig mijn werk kan doen en
ook af krijg.
Ook heb ik al veel geleerd over rode en groene
gedachtes (deze zie je in het plaatje hiernaast).
En doen we samen leuke en leerzame spelletjes
in de kring. Ook in de klas en thuis gaat het al
veel beter.
Eén van mijn doelen is om te werken aan
stoppen, wanneer er iemand stop zegt
wanneer ik praat of druk doe. Ook dit gaat al
stukken beter.
Ricobèr

Stichting Wensjes

Met Kerst hebben kinderen kerstballen kunnen kopen voor de gezamenlijke kerstboom en is er “gebedeld” tijdens de
herdertjestocht. Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 365,- verzameld en dit is voor de Kerstvakantie
overgemaakt aan Stichting Wensjes. Ze waren heel erg blij met onze bijdrage en kunnen hier weer veel kinderen binnen
Almere mee helpen!

Contact met opvoeddeskundige…
Aanmelden kan tot één dag voor de inloop via mail: mnachbar@zorggroep-almere.nl of bij
binnenkomst op de dag van de inloop. Als er om 9.00 uur geen aanmeldingen zijn sluit ik het
inloopspreekuur. 1x per 2 weken op maandagochtend inloop (zie onderstaand schema) 1x
per maand of vaker op de dinsdagmiddag op afspraak.

12
12+26
9
14+ 28
11+25
9

feb.
mrt.
april
mei
juni
juli

Trefwoord
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29 januari t/m 16 februari: Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De
talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).
19 februari t/m 16 maart: Veel en weinig
■ Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
Kort
Informatie-ochtend op vrijdag 9 maart 2018 van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 9 maart 2018
--------------------------------------Nieuws van:
Kom ook vrijdag 9 februari naar de Valentijnsdisco bij Buurtcentrum Het
Boegbeeld.
Kaartverkoop is op woensdag 7 februari van12.00 tot 13.30 uur, de
kaartjes zijn €2,- per stuk.
De disco is voor kinderen van 5 tot 7 jaar van 18.00 tot 19.30 uur en
voor kinderen van 8 tot 12 jaar van 20.00 tot 21.30 uur.
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