
Intocht van Sinterklaas
WIG 5 
Studiedag 6/12 
Groen Schoolplein 

Belanrijke data:
5 december: intocht sint op de Marlijn 
6 december: studiedag (alle kinderen zijn
op deze dag vrij)
22 december: kerstdiner op school
23 december: start kerstvakantie 14.00
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Agenda

Sinterklaas op de Marlijn

Aankomende maandag 5 december is het zover.
Sinterklaas komt met zijn pieten langs op de Marlijn!  

 
Alle kinderen starten om 08.30 in de klas en gaan

iets voor 09.00 naar buiten. 
 

U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken
naar de intocht. Deze zal buiten om 09.00 starten. 

 
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan om de beurt op

bezoek bij de Sint in het speellokaal. De kinderen
vanaf groep 5 hebben surprises in de klas. 

 
En kijk eens wat voor een gave creaties er al zijn

gemaakt! 
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WIG 5. 
Dit begrip heeft u misschien in de afgelopen 

periode al eens voorbij horen komen. Het staat
voor: Wereld In Getallen Versie 5. 

 
Dit schooljaar zijn we gestart met deze nieuwe

versie. De didactiek in deze versie is gebaseerd op
de laatste didactische inzichten en resultaten van
wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van drie
didactische modellen, het hoofdfase model, het

drieslagmodel en het handelingsmodel, brengen we
de observaties snel(ler) en scherp(er) in beeld.

Daarmee komen ook de onderwijsbehoeften van
alle kinderen aan het licht. Rekenproblemen kunnen
we zo in de kiem smoren en worden waar mogelijk

voorkomen. Tegelijk zijn sterke rekenaars snel(ler) in
beeld. 

 
Het was even schakelen voor zowel het team als de
kinderen, maar inmiddels kunnen we wel vaststellen
dat iedereen er lekker in zit. Natuurlijk is het soms

nog even wennen en zoeken. Maar middels de hulp
van een externe komen we daaruit en ondervinden

de kinderen er geen hinder van. 
 

WIG 5? Studiedag 6 december

Aankomende dinsdag hebben alle medewerkers van
de Marlijn een studiedag. Alle kinderen zijn dus vrij

op deze dag. 
 

Maar wat gaan wij doen op deze dag?
 

Deze dag staat in het teken van teamontwikkeling.
Iedereen is elke dag druk bezig voor en met zijn klas,

wat maakt dat je elkaar soms (te) snel uit het oog
verliest. Natuurlijk wordt er bij de koffie en lunch

bijgekletst, maar écht even de tijd hebben voor en
met elkaar schiet er snel bij in. Daarom staan we
deze dag extra stil bij elkaar in combinatie met de

schoolontwikkeling. 
 

Ook gaan we aan de slag, onder begeleiding van een
externe, met het stukje bewustwording van wie wij
zijn als team. Wat willen we uitstralen, hoe doen we
dat (in gedrag) en vooral ook waarom willen we dat?
Vanzelfsprekend komen hier afspraken uit, waar we
de rest van het jaar ook actief mee aan de slag gaan

(ook nog steeds onder begeleiding van). 
 

Middels dit teamontwikkeltraject willen we als team
naar u, de kinderen en externen nog bewuster

worden van onze rol/taak. 
Zodat we uiteindelijk samen krachtig, enthousiast en

eenduidig kunnen zijn voor 
jullie allemaal. 

Groen Schoolplein 

Momenteel wordt er uitgezocht waar we
subsidies kunnen aanvragen; en deze worden

ook aangevraagd
Het moodboard van vorig schooljaar met

wensen van kinderen en team wordt
meegenomen naar de klankbordgroep voor een

verdere brainstorm, zodat er ook input komt
vanuit de ouders

De werkgroep heeft vorig schooljaar al één partij
benaderd voor de realisatie van ons plan; dit
wordt weer opgepakt en er wordt onderzocht
met welke partijen we nog meer in zee kunnen

gaan 
Zonder hulp van handige/creatieve ouders

krijgen we het niet gerealiseerd; binnenkort volgt
een oproep waar we uw hulp goed bij kunnen

gebruiken

Mede door corona hebben de vorderingen rondom
de realisatie van het Groene Schoolplein even

stilgelegen. Dit schooljaar is de werkgroep weer met
enthousiasme gestart! Ze zijn inmiddels al 2x bij

elkaar gekomen en de stand van zaken is als volgt:

 

MR 
Woensdag 16 november heeft de MR weer

vergaderd. De notulen kunt u lezen op de website. 
 


