
Jacob Maris Post

5 december: 
Sinterklaasviering. Alle leerlingen
om 12 uur vrij. 

23 december: 
Vrije dag

21 december:
kerstviering

24 december t/m 8 januari: 
Kerstvakantie

GI-GA-GROEN EN DE FEESTDAGEN

 N O V E M B E R  2 0 2 2

De weken voor de herfstvakantie stond in het teken van de
kinderboekenweek. Na een knallende opening op het plein zijn we
in de klassen verder gegaan. In elke klas is er extra aandacht
besteed aan boeken. Bovenbouwleerlingen kwamen in de
onderbouw voorlezen, we hebben een boeken- en
kledingruilbeurs georganiseerd en veel leerlingen hebben
meegedaan aan de Gi-ga-groene wedstrijd. Alle leerlingen
hebben genoten van een buikspreekster die een voorstelling
heeft gegeven over Plastic Soep. Het was een geslaagde
kinderboekenweek.

Komende periode staat in het teken van de feestdagen. Van 14
november tot en met 5 december zal de goede Sint weer een
bezoekje brengen aan ons land en (hopelijk) zal hij hierbij de
Jacob Maris niet overslaan. Na de Sinterklaasfestiviteiten zal onze
school weer worden versierd in de kerstsferen. Kortom een
drukke, maar gezellige periode gaan we tegemoet.

Groetjes

Team Jacob Maris

AGENDA



NIEUWE REKENMETHODE

TOYS 'N WRAP '22
Van de Rotterdamse kinderen leeft 18% in een gezin met een laag inkomen. Dit is ruim twee keer zoveel als
gemiddeld in Nederland. Stichting Toys 'n wrap zet zich in om ervoor te zorgen dat deze kinderen uit regio
Rotterdam tijdens de feestmaand december een cadeautje krijgen. Het krijgen van een cadeautje is niet voor
ieder kind vanzelfsprekend. 

Onze school doet mee met de inzamelactie van Toys 'n wrap. Heeft u speelgoed, spelletjes of kinderboeken in
huis die er nog als nieuw uitzien en niet wordt gebruikt? Pak het in doorzichtig folie in en lever het tussen 7 en 11
november in op school. Stichting Toys 'n wrap zorgt ervoor dat het ingezamelde speelgoed terecht komt bij het
CJG. Het CJG zorgt voor de verspreiding over gezinnen in en om Rotterdam.
 
Voor het speelgoed geldt:
-Voor kinderen van 0 – 12 jaar;
-Speelgoed, spelletjes of kinderboeken zien er nog spiksplinternieuw uit;
-Uit hygiënisch oogpunt zamelen we alleen geheel nieuwe knuffels in;
-Als u het wilt inpakken, dan in doorzichtige folie, zodat zichtbaar is voor welke leeftijd het geschikt is. 

N O V E M B E R  2 0 2 2

Dit schooljaar zijn we met een nieuwe
rekenmethode begonnen op onze school voor
groep 3 tot en met 8. Na meerdere
bijeenkomsten met het team, waarbij
materiaal is bekeken en toegelicht, hebben wij
gekozen voor Getal en Ruimte Junior.

Om goed te leren rekenen, heb je herhaling
nodig in een duidelijke structuur. Getal &
Ruimte Junior gebruikt een heldere
gestructureerde rekendidactiek met aandacht
voor één onderwerp en duidelijke en altijd
werkende strategieën. 

Kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in
kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Elke
week wordt na het ophalen van de voorkennis, veel
aandacht besteed aan de strategie. Zo kunnen
kinderen zich de rekenvaardigheid echt eigen
maken voordat ze gaan toepassen. Dit toepassen
gebeurt door middel van een stappenplan.

Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen.
Dit geeft zelfvertrouwen! In Junior Cloud Trainer
kunnen leerlingen online spelenderwijs oefenen
thuis en op school. Je kunt de software onder
andere inzetten om te automatiseren, te
remediëren of als extra uitdaging. Met een grote
variatie aan spellen, oefenen ze met optellen en
aftrekken, (deel)tafels, klokkijken, breuken,
procenten, maten en gewichten, geld,
kommagetallen en cijferen.

 Deze methode is goed te combineren met onze
Montessorimaterialen. Met aandacht,
zelfvertrouwen en eigenaarschap kom je verder.

U ontvangt iedere maand een rekennieuwsbrief via
het groepsnieuws in app. Hierin kunt u lezen
waarmee uw kind aan het oefenen is.


