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Sintviering op woensdag 5 december
Op woensdag 5 december arriveert Sint-Nicolaas en zijn Pieten aan de kade bij het voetveer aan de IJssel. Die dag
gelden de normale schooltijden. Wij lopen met alle klassen om 8.15 uur vanaf het schoolplein naar de dijk. Het is
gezellig als u met ons meeloopt. Wilt u de kinderen die dag gewoon hun tienuurtje en lunch meegeven.
Op 6 december beginnen we ook gewoon om 8.15 uur. Zo blijven we allemaal in het ritme. Het is tenslotte weer een
gewone lesdag. Voor ouders die ’s morgens hun kind op school brengen en daarna doorgaan naar het werk ook wel zo
prettig.
Kerstviering op donderdag 20 december
De kerstviering dit schooljaar heeft een wat andere invulling dan de afgelopen jaren. De leerkrachten en een aantal
leerlingen voeren dit jaar een kerstmusical op in De Drie Maenen. Omdat deze accommodatie op de woensdag niet
beschikbaar was voor de school, hebben we de kerstviering verplaatst naar de donderdag. Er zijn twee voorstellingen.
De eerste voorstelling is van 16.30 tot 17.30 uur en de tweede voorstelling is van 18.30 uur tot 19.30 uur. Meer
informatie volgt nog.
Wereldoriëntatie

Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op
onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en
informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar
de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof
meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de
vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.
Wereldoriëntatie in groep 4
In groep 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar kriebelbeestjes rondom
de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen,
waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat
in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis
aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie
van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna
doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in
tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een
informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de
kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mochten u leuke voorwerpen hebben die
aansluiten bij een thema, laat de kinderen het vooral mee naar school nemen!
Topografie in groep 5 t/m 8
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van Holland’ voor
groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend
via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.
Op www.blinkwereld.nl vindt u meer informatie over het lesmateriaal.
Omgang sociale media

We kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder mobieltjes, sociale media en vooral niet zonder WhatsApp. Veel
kinderen van de bovenbouw zitten in één of meer WhatsApp-groepen onder andere met klasgenoten. Een WhatsAppgroep kan heel handig en nuttig zijn, om bijvoorbeeld te vragen wat het huiswerk is of om met de groep af te spreken voor
een potje voetbal na schooltijd. Helaas heeft een WhatsApp groep ook nadelen. Kinderen vinden het soms lastig om op
een juiste manier te communiceren via WhatsApp of interpreteren berichten anders dan ze zijn bedoeld. Ook komt het
voor dat er veel onnodige informatie met elkaar wordt gedeeld. De telefoon blijft maar trillen en piepen……
We merken op school dat een WhatsApp-groep voor veel onrust kan zorgen binnen school. Na schooltijd en in het
weekend wordt er hevig over en weer geappt. Als de kinderen dan op maandag de klas binnen stappen en elkaar weer
face to face zien, kan dit leiden tot conflicten en onbegrip. Een negatieve sfeer en een onveilig gevoel bij veel kinderen is
dan het gevolg, terwijl de conflicten vaak niet school gerelateerd zijn en ontstaan zijn buiten schooltijd. U zult begrijpen
dat het voor een leerkracht heel lastig is om deze conflicten op te lossen.
Wat doen wij op school?
In de klas wordt tijdens de Gouden Weken (de eerste weken na de schoolvakantie) aandacht besteed aan de
fatsoensregels en de etiquette van het WhatsAppen. De leerlingen hebben nagedacht over “what’s wel en what’s niet”.
Op school hebben we de regel dat mobieltjes gedurende de dag in de tas blijven. Maar wij hebben als school weinig grip
op wat er buiten schooltijd gebeurt.
Wat kunt u doen?
Voor de meeste kinderen geldt, dat zij in de bovenbouw van de basisschool voor het eerst in aanraking komen met een
eigen mobieltje en een eigen WhatsApp. We willen u daarom vragen met uw kind te praten over sociale media; waar uw
kind in zit en af en toe mee kijken wat uw kind zelf chat en ontvangt. Ze hebben op deze leeftijd hierbij echt nog sturing en
begeleiding van volwassenen nodig.
Wat als er iets vervelends gebeurt?
Mocht het zo zijn, dat het toch een keer misgaat op social media, zou het fijn zijn als u contact opneemt met de ouder van
desbetreffend vriendje of vriendinnetje om dit te bespreken.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
team De Schakel.

Jeugdconsulenten van het Loket Samenleving en Zorg
Als jeugdconsulenten van het Loket Samenleving en Zorg van de Gemeente Krimpenerwaard willen wij u graag informeren
over de mogelijkheden voor het aanvragen van Jeugdhulp. Er kunnen situaties ontstaan waarin u problemen ervaart met
uw zoon/dochter of zij geven signalen dat het niet goed gaat en er hulp nodig is. In de complexe wereld van
hulpverleningsland is het dan zoeken waar u terecht kan voor vragen/informatie/passende hulp. U kunt dan denken aan
opvoedondersteuning, (psychische) begeleiding, dagbesteding, diagnostisch onderzoek, therapie, training etc.
De jeugdhulp richt zich op kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Van maandag t/m vrijdag kunt u van 8.30-12.30 contact
opnemen met het Loket Samenleving en Zorg, tel. 0182-140182 of een e-mail sturen naar teamjeugd@krimpenerwaard.nl
Als u belt met het Loket zal een consulent u te woord staan en kunt u uw zorgen bespreken.
Na dit gesprek kan er, in overleg met u een aanmelding geregistreerd worden, waardoor er op een later moment contact
wordt opgenomen door een jeugdconsulent. De jeugdconsulent zal een persoonlijke afspraak met u maken om uw
hulpvraag geheel in kaart te brengen. Samen met de jeugdconsulent gaat u op zoek naar passende hulp.
Soms is deze hulp vrij toegankelijk, voor andere hulp is er een maatwerkvoorziening/beschikking nodig. Dit laatste houdt
in dat de jeugdconsulent u een brief stuurt met het besluit dat de gemeente de jeugdhulp vergoedt. De gemeente heeft
een groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd waarbij u zorg kunt afnemen. Deze zijn te vinden op
www.zorgkeuzemiddenholland.nl . Er zijn ook mogelijkheden om een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen
als het gecontracteerde aanbod niet passend is.
Daarnaast is er een samenwerking tussen de jeugdconsulenten en de coördinatoren leerlingenzorg van de scholen binnen
de Gemeente Krimpenerwaard. Elke school heeft een vast contactpersoon binnen het Loket Samenleving en Zorg. Dit
zorgt er voor dat, indien gewenst, het Loket Samenleving en Zorg betrokken kan worden bij hulpvragen welke niet enkel
binnen het onderwijs opgelost kunnen worden.
Wij hopen dat bovenstaande informatie u meer wegwijst maakt in de ondersteuning die vanuit de Gemeente
Krimpenerwaard geboden kan worden.
Vriendelijke groet,
Jeugdconsulenten van de Gemeente Krimpenerwaard

