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20 t/m 24 September:
Startgesprekken
27 September: Start Jeelo
project 'Beleven van onze
planeet' 
1 oktober: Kinderen zijn
vrij i.v.m studiedag Wijzer

Aankomende
gebeurtenissen

De eerste schoolweken
De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar
zitten er weer op. We hebben een goede start
gemaakt met elkaar. Hierbij hoorde
activiteiten om elkaar te leren kennen en
lessen van de vreedzame school. We zijn ook
bezig geweest met herhaling van de lesstof
uit de vorige groep. U heeft van de leerkracht
van uw kind informatie ontvangen over het
komende schooljaar. Hiermee laten we de
informatieavond (i.v.m. Covid-9) dit
schooljaar vervallen.

Sandra Lewis (directie) is gelukkig weer
regelmatig op de locatie. Natuurlijk blijft ze
via de mail bereikbaar. Ook kunt u uw vragen
altijd aan de leerkracht of intern begeleider
(Cynthia Peters) stellen. 

Startgesprekken

In de week van 20 t/m 24 september vinden de
startgesprekken plaats. het doel van het startgesprek is
dat u kunt vertellen over uw kind en kennismaken met de
nieuwe leerkracht. U kan zich hiervoor inschrijven via
schoolgesprek in de schoolapp. 

Deze week krijgt u een brief over het betalen van de
vrijwillige schoolbijdrage. Ook al is deze bijdrage vrijwillig
het is wel van belang dat u deze betaald. Als school
gebruiken wij dit geld om activiteiten te organiseren
rondom de feestdagen en Jeelo projecten. Wij kopen hier
bijvoorbeeld de sinterklaascadeautjes en eten en drinken
voor tijdens vieringen.

Schoolbijdrage



Nieuwe borden op de gevel
U heeft het misschien al gezien maar deze week zijn er
borden en banners opgehangen met IKC Erasmus. Wij zijn
er heel blij mee. 

Jeelo
Vanaf 27 september starten we met het nieuwe Jeelo
thema: Beleven van onze planeet. Via onderstaande link
kunt u zien waar we dit thema over zullen werken: 
https://jeelo.nl/wp-
content/uploads/brochures/Flyer_Beleven_van_onze_pl
aneet.pdf

Close reading

Je werkt met een prentenboek of tekst die leerlingen
uitdaagt tot nadenken.
In de les(sen) staat de inhoud van de tekst centraal.
De leerlingen lezen een tekst herhaald, verdeeld over
verschillende sessies.
Je stelt tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren
om dieper in een tekst te duiken en de tekst te
doorgronden.
Je laat leerlingen veel met elkaar praten, discussiëren
en schrijven over de tekst.
De leerlingen komen tot diep tekstbegrip.

Vorig schooljaar hebben alle leerkrachten een cursus Close
reading gevolgd. Dit is een methodiek voor begrijpend
lezen. Tot de zomervakantie hebben we geoefend in het
toepassen. Dit schooljaar zijn we gestart met het geven
van de begrijpend lezen lessen op deze manier.
Bij close reading gaat het om het volgende:

Ouderkamer
Zoals het er nu naar uit ziet zal de ouderkamer
binnenkomrt weer starten. Verder informatie volgt. 

 Juf Yvette die sinds mei met zwangerschapsverlof is. Heeft
in de vakantie besloten om een nieuwe uitdaging aan te
gaan op een school dichter bij haar woonplaats. We wensen
haar veel succes op haar nieuwe school.

Afscheid

https://jeelo.nl/wp-content/uploads/brochures/Flyer_Beleven_van_onze_planeet.pdf


Logo3000
In de kleutergroepen zijn we gestart met de methode
logo3000. Dit is een methode voor het woordenschat
onderwijs. In groep 1 en 2 krijgen de kinderen 3 keer per
week en nieuw woordcluster aangeboden, deze woorden
hebben te maken met het thema waaraan gewerkt wordt
en worden meerdere keren per dag herhaalt. De
woordclusters hangen in de groep. De afgelopen weken zijn
dit vooral woorden geweest die te maken hebben met de
klas. 

Vreedzame school

 We horen bij elkaar
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen
afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de
inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig
dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen
hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar
waarderen. 
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker
als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt.
“Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je;
je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’.
Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De
ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen
uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor
de mening van anderen. 
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.



Vormingslessen

Als openbare basisschool zijn alle kinderen welkom ongeacht
hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen
schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en
levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Als aanvulling en
ter verdieping hierop kunt u vormingsonderwijs voor uw kind
aanvragen. Wij bieden voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Islamitische en protestants vormingsonderwijs aan.

Protestants onderwijs
Ik ben Carla van Ee en kom in deze school als vakdocent voor
GVO, Godsdienstig Vormingsonderwijs. Leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 mogen voor dit onderwijs kiezen. Ik werk al
sinds 1999 op openbare basisscholen om dit vak te geven en
doe dit met veel plezier. Mijn lessen nodigen de leerlingen uit
om na te denken over God en geloven, godsdienst, over
zichzelf en de ander, de natuur en de wereld om hen heen. In
de lessen behandel ik het Christendom en het Jodendom,
omdat onze feestdagen daarop gebaseerd zijn. Vanuit die
levensovertuigingen nodig ik de leerlingen van de bovenbouw
uit om samen verbinding te zoeken met andere grote
godsdiensten zoals de Islam, het Boeddhisme en Hindoeïsme.
Ook de actualiteit en gebeurtenissen die de leerlingen raken,
komen aan de orde. Door verschillende activiteiten:
knutselen, tekenen, gesprekken en spel leren de leerlingen
van elkaar en begrijpen ze elkaars achtergrond, waardoor er
respect ontstaat voor elkaars leefwereld. Soms nodig ik een
gast uit om bijvoorbeeld over hun vrijwilligerswerk bij de
voedselbank, vluchtelingenwerk, mantelzorg etc. te vertellen.
Ik hoop van harte dat ik in samenwerking met de school en
de leerlingen die gekozen hebben voor GVO fijne, leerzame
lessen kan geven.
Vriendelijke groeten,
Carla

Islamitisch onderwijs (IVO)
Ik ben juf Meliha en geef al 8 jaar islamitisch
vormingsonderwijs(IVO) lessen op diverse scholen en
groepen.
In mijn lessen behandel ik de basisbeginselen van de islam, de
belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals feestdagen en de
dagelijkse praktijk van de godsdienst. Hierbij staan de
volgende islamitische waarden centraal;
Respect hebben voor anderen en hoe om te gaan met
anderen, gastvrijheid, individuele verantwoordelijkheid,
bescheidenheid, leergierigheid, vergevingsgezindheid en
beloftes nakomen. De leerlingen leren stil te staan bij deze
waarden en hoe ze het kunnen toepassen in hun dagelijkse
leven. Ook leren zij hun eigen visie en mening te ontwikkelen.
De werkvormen die ik hierbij gebruik zijn verschillende
soorten groepsgesprekken, coöperatieve werkvormen, spel
en kunst. Mocht u vragen hebben, voelt u zich vrij om mij te
mailen: m.kazanci@ivo-spior.nl
Juf Meliha


