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Sinterklaas komt op de
Spiegel
Onderwijsinhoudelijk



Studiedag 27
november in het kader
van Leren zichtbaar
maken



Gluren in de klas bij
juffrouw Claudia

Sinterklaas komt op de Spiegel
Sinterklaas en zijn Pieten krijgen vanuit heel Nederland hulp aangereikt
om ervoor te zorgen dat de Pakjesboot toch in Nederland aan kan
komen.
Ook op de Spiegel zijn de leden van onze ouderraad hard aan het werk
geweest. Ze hebben de school weer feestelijk versierd. Wij willen alle
moeders die ons hebben geholpen via deze weg heel hartelijk bedanken.

Onderwijs inhoudelijk
Studiedag 27 november in het teken van het
Leren Zichtbaar Maken

Vakantiedagen
Op vrijdag 27 november zijn alle kinderen vrij! De leerkrachten zullen die
dag zelf leren en werken aan onze onderwijskwaliteit.
We zullen tijdens onze studiedag veel gesprekken voeren over doelen en
succescriteria. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat
leerlingen weten wat ze leren en doen. Om de kwaliteit van de prestaties
van de leerlingen te kunnen beoordelen, dient een leraar duidelijk voor
ogen te hebben wat het leerdoel inhoudt.
Het leerdoel zorgt er voor dat de leraar zich afvraagt:
-Wat wil ik dat ze leren?
-Hoe formuleer ik dat?
-Wat is een goede manier om te leren?
-Hoe ziet een uitstekend eindresultaat eruit?
Succescriteria zijn een handige manier om het leerdoel te splitsen in
verschillende stappen. Als een leerling de succescriteria kent, kan die zijn
of haar leerdoel makkelijk behalen. Op school worden prestaties hoger
als leerkrachten het leren kunnen zien door de ogen van hun leerlingen.

In groep 3 gaat een kind
echt stappen maken met
zelf lezen. Eerst leert hij
of zij de losse woorden
en later volgen de eerste
zinnetjes. Het tempo
waarop dit gebeurt is
voor ieder kind
verschillend. De één
pakt het in groep 2 al op
en de ander start pas in
groep 3.

Gluren bij juffrouw Claudia in de klas
De kinderen in groep 3 kunnen al heel serieus werken. Ze zijn al goed bezig
in hun schriftjes. Het schrijven, lezen en rekenen gaat steeds beter.
Met rekenen zijn we bezig met leuke spelletjes. Verder oefenen we met
splitsen van 2,3,4,5.
Niet alleen op school wordt er hard gewerkt, maar ook thuis wordt er veel
gelezen en geoefend.

Ook blijft er nog tijd over voor spelen met elkaar.
Leren zichtbaar maken in de klas
Juffrouw Claudia wijst naar de muur met succescriteria waarop kreten staan die nodig zijn om goed te kunnen
leren rekenen. Het zijn de voorwaarden om goed aan hun eigen doelen te kunnen werken. Net als een kok
ingrediënten nodig heeft om goed te kunnen koken.

Kinderen in groep 3 zijn ook heel erg creatief.

Hier is te zien hoe ze nu al sommige worden aan het schrijven zijn:

.

Vakantie:
Data

Eerste dag

Laatste dag

Kerstvakantie
21 december 2020
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april 2021
Meivakantie
26 april 2021
Hemelvaart
13 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021

1 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
7 mei 2021
14 mei 2021
27 augustus 2021

Margedagen:
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.
Margedag 2

13 januari 2021

Groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland:
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
4 december 2020
18 december 2020
16 juli 2021

In verband met Sint
In verband met Kerst
In verband met de zomervakantie
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