Nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,
Het kalenderjaar 2015 is inmiddels al weer twee schoolweken oud. We
zijn goed en gezond van start gegaan. De komende periode staat in het
teken van toetsen, rapporten en oudergesprekken.
Daarnaast gaan de voorbereidingen voor een nieuw schoolplan ook
gewoon door. Waar willen wij over vier jaar staan met de school en hoe
gaan we dit realiseren? De uitslag van de oudertevredenheidspeiling, de
leerlingtevredenheidspeiling en personeelstevredenheidspeiling zijn hier
onderdeel van. De uitslag is net binnen en in de nieuwsbrief van
30 januari zal ik u in een beknopte samenvatting op de hoogte stellen
van de uitslag.
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Agenda
Maandag 19 januari
Margedag groep 1-2-3
Deze leerlingen zijn vrij
Maandag 19 januari
Voorstelling groep 7
‘Ali Baba’
Woensdag 21 januari
Groep 6 bezoekt
Thijsse’s Hof

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Cito-toetsen
De periode van toetsen is aangebroken. Vanaf dinsdag 20 januari vinden
de midden toetsen van ons leerlingvolgsysteem Cito plaats. Om ervoor te
zorgen dat de leerlingen niet meerdere toetsen op één dag hoeven te
maken, spreiden wij de toetsen over de komende drie weken.
Groep 1-2B
Deze nieuwe periode zijn we begonnen
met het thema winter. Zoals bij elk thema
hebben we samen met de kleuters een
woordveld gemaakt. Welke woorden
horen bij de winter? De kinderen
noemden bijvoorbeeld een muts, een sjaal en wanten. Over deze
kledingstukken hebben we een liedje geleerd. Verder hebben we alle
sjaals van de kinderen op volgorde van lang naar kort gelegd. Wie had de
langste en wie de kortste? En natuurlijk hebben we de
letter W geleerd. Van winter en wanten. Ook hebben
we een versje over 12 ijsbeertjes geleerd. Met dit
versje oefenen we de rangtelwoorden met de
kinderen. Verder helpen we de vogels aan een lekker
hapje deze winter. Buiten voor het raam van het
lokaal hebben we pindakettingen en vetbollen voor hen opgehangen.
Groep 4
Wat heeft iedereen een fijne kerstvakantie gehad. Sommige kinderen
zijn ver weg geweest, anderen in een huisje in Nederland, sommige

Jarigen
16 jan. Laura gr. 3
16 jan. Femke gr. 8
17 jan. Wietse gr. 4
17 jan. Luka gr. 5
17 jan. Mette gr. 6
18 jan. Bindi gr. 2B
18 jan. Ben gr. 6
18 jan. Jake gr. 6
18 jan. Valentijn gr.6
19 jan. Ritchie gr. 4
27 jan. Juliette gr. 5
28 jan. Puk gr 3
28 jan. Ivar gr. 7
26 jan Benthe gr. 1A
Van harte gefeliciteerd
en een fijne dag
toegewenst!

hebben gelogeerd bij oma of zijn lekker thuis gebleven. Ook thuis kun je
allemaal leuke dingen doen. Lekker zwemmen of naar de bioscoop
bijvoorbeeld. In ieder geval hebben alle kinderen een fijne vakantie
gehad en ook belangrijk, ze zijn lekker uitgerust. Want we zijn natuurlijk
hard aan het werk gegaan na de vakantie. Rekenen, lezen en spelling wat
was dat ook alweer?
Gelukkig kwam alles weer snel bovendrijven. Welke woorden zijn ook
alweer met een korte ‘ei’ en welke met een lange, welke woorden met ‘f’
aan het begin en welke met ‘v’. We oefenen veel met de
splitskaarten. Dat gaat zo: ‘Als ik 5 snoepjes heb kan ik die
splitsen in 2 en ……. ‘Nu mag dat nog met de kaart erbij
maar het is de bedoeling dat de kinderen aan het eind
van het jaar de splitsingen van 6, 7, 8 ,9 en 10
geautomatiseerd hebben. Even vijf minuten oefenen
onderweg of na het eten kan thuis natuurlijk ook prima.
Volgende week beginnen we met het handvaardigheid circuit. Alle
hulpouders, fijn dat u allemaal zo enthousiast reageert, hebben
inmiddels bericht gekregen over de dag dat zij komen helpen.
Groep 6
De eerste dagen na de vakantie hadden we nog geen weektaak. De tijd
die daardoor vrij kwam hebben we besteed aan ‘Kinderen en hun morele
talenten’. Dit keer was het onderwerp rechtvaardigheid/onpartijdigheid.
Er waren 2 soorten opdrachten. De ene groep moest een
fotoserie maken n.a.v. een verhaal over partijdigheid. De
andere groep een stripverhaal tekenen over een situatie
waarin iemand werd voorgetrokken. De resultaten
hangen in de gang.
Inmiddels is de eerste weektaak ook weer afgerond. Met
rekenen zijn we bezig met onder elkaar optellen en
vermenigvuldigen. We gebruiken nog wel tussenstappen (dus niet met
onthouden…) Bij spelling hebben we gesproken over persoonsvormen.
Het thema van trefwoord is momenteel ‘rituelen’. In de klas hebben we
ook heel wat rituelen. Eén daarvan is dat bij het afscheuren van het
kalenderblad ook de vis gevoerd wordt. Helaas is ‘Zeven’ vorige week
overleden. Maar elke dag bij het afscheuren van het kalenderblad wordt
hij nog even herdacht….
Groep 8
We zijn inmiddels toe aan het bezoeken van een aantal VO scholen.
Vorige week woensdag hebben we het Kennemer Lyceum bezocht. De
kinderen hebben een les biologie gevolgd en een les Nederlands. Bij de
eerste les hebben de kinderen onder een microscoop hun eigen haar
bekeken. Super leuk om te zien hoe de structuur van je eigen haar zo
vergroot terug te zien, en gel…. Dat zijn ineens zwarte puntjes die je
normaal niet ziet! Bij de gastles Nederlands hebben we een gedicht
geanalyseerd, wat voor boodschap geeft de dichter, wat voor gevoel
krijg jij bij dit gedicht en wat zie jij als “een nieuw begin”?
Maandag zijn we naar de Hartenlust Mavo geweest. Hier zijn wij eerst
door de school rondgeleid. Ook hebben de kinderen een les wiskunde
gevolgd. Zij moesten tijdens deze les punten tekenen in een assenstelsel.
Dit hadden de kinderen al eens eerder gedaan tijdens onze eigen

Ambrasoft
Op school werken de
leerlingen naast de
methodegebonden
software met
Ambrasoft. Dit is een
online oefenprogramma
voor rekenen en taal.
Sinds kort kunnen de
leerlingen met dit
programma ook thuis
aan de slag. Ambrasoft
stelt dit kosteloos ter
beschikking. Het enige
wat u hiervoor hoeft te
doen is uw account thuis
activeren. Vandaag
krijgen de leerlingen van
de leerkracht een
activeringscode en een
begeleidende brief mee
naar huis.

Instroom groep 1
De voorbereiding voor
de instroom groep 1 zijn
in volle gang. Achter de
schermen wordt hard
gewerkt aan de
voorbereidingen voor
het extra lokaal.
Duidelijk inmiddels is
dat groep 3 naar dit
lokaal zal verhuizen en
dat de groep van
Annelies en Afke naar
het lokaal van groep 3
zal verhuizen.
De derde kleutergroep
komt dan tussen de
twee andere groepen in.
In de derde
kleutergroep starten de
kinderen die tussen 2

reguliere rekenlessen, dus zo merken de kinderen dat niet alles meteen
moeilijk en/of nieuw is op een andere school.
Het Kennemer Lyceum heeft de afdelingen Havo, Atheneum en VWO. De
Hartenlust heeft alleen een afdeling VMBO-TL.
Vandaag (vrijdag) gaan wij op bezoek bij het Schoter. Daar volgen de
kinderen ook een aantal lessen.
Natuurlijk is het verstandig om zo veel mogelijk open dagen te bezoeken
met uw kind. Tijdens deze open dagen kunt uw kind deelnemen aan
diverse proeflessen. Aangezien de kinderen straks 5 scholen van
voorkeur moeten opgeven op het aanmeldformulier, is het verstandig
dat u hier gebruik van maakt.
Groep 3 heeft deze week deze prachtige uiltjes van klei gemaakt!

maart en de
zomervakantie vier jaar
worden. Wij gaan geen
kinderen uit de huidige
groepen 1-2A en 1-2B
overplaatsen naar 1C.
Natuurlijk wordt er niet
alleen gewerkt aan een
extra lokaal, maar ook
zoeken wij voor twee
dagen een leerkracht.
Volgende week zullen
wij een vacature
plaatsen voor een
leerkracht.
Op woensdag,
donderdag en
vrijdagochtend zal juf
Trudy groep 1C draaien.
Zij is bekend met de
werkwijze in de
kleuterbouw en kent
alle kleuters, fijn dus
een vertrouwd gezicht!

