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Agenda Oktober 2015:
Maandag 5 oktober :
Ma 12, di 13 en do 15 oktober :
Ma 19 t/m vr 23 oktober :
Maandag 26 oktober :

Almeerse scholendag : studiedag,
leerlingen vrij
Oudergesprekken
Herfstvakantie, alle leerlingen vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen vrij

alle

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Maandag aanstaande is er een onderwijsdag in Almere. Dit is een studiedag voor alle
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Op deze dag worden onder andere
workshops en lezingen gehouden. Voor de leerlingen betekent het dat dit een lesvrije dag is.
Dinsdag 6 oktober openen we met elkaar de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Raar
maar waar’. Over dit thema zal in alle groepen gewerkt worden. De groepsdoorbroken lessen
gaan deze week gewoon door, maar tijdens de andere lessen is er ruim de tijd om te lezen en
werken over natuur, techniek en wetenschap.
Tijdens de creamiddagen is er in een van de groepen al volop geëxperimenteerd met
proefjes doen. Hieronder een collage van een van deze middagen.
Het
thema
van
de
Kinderboekenweek sluit prachtig
aan bij de denkgewoonte: ‘van
proberen kun je leren’, anders
gezegd
‘doorzetten’.
De
verschillende denkgewoonten komen
dagelijks in vele lessen aan bod om
kinderen te laten verwoorden wat er
nodig is om het werk goed te
maken.

Vriendelijke groet namens het team,
Clementine Lagendijk
(locatiedirecteur)

Oudergesprekken
In de week van 12 oktober staan de eerste oudergesprekken van dit jaar gepland. U
ontvangt van de leerkracht(en) van uw kind de uitnodiging.
Deze gesprekken zijn bedoeld om kennis te maken met de leerkracht(en) en samen te
bespreken hoe de eerste periode van het schooljaar is verlopen.
Door de leerkracht zijn observaties gedaan gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
uw kind. De gegevens uit de observaties zijn ingevoerd in het leerlingvolgsysteem ‘ZIEN!’. Dit
geldt niet voor de kleuters van de groep Madelief, daar wordt het OntwikkelingsVolgModel
(OVM) gebruikt bij de observaties. Bijzonderheden uit de observaties zal de leerkracht met u
delen tijdens het gesprek.
Als bijlage bij deze maandbrief vindt u informatie over het leerlingvolgsysteem ‘Zien!’ en over
het ‘OVM’.
Kinderboekenweek
Van 7 t/m 18 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘Raar maar
waar’. Alles op het gebied van wetenschap komt aan bod. Ook in de groepen zal er tijdens
de lessen aandacht zijn voor de Kinderboekenweek door het doen van proefjes en rare
experimenten. Op dinsdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek in de weekopening
en op 16 oktober sluiten we samen af met het lied van kinderen voor kinderen ‘Raar maar
waar’.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er in Almere Buiten, Stad en Haven diverse activiteiten
georganiseerd rond het thema ‘Raar maar waar’ door de bibliotheek van Almere. Misschien is
het leuk om hier met uw kind naar toe te gaan.
Wist u trouwens dat kinderen t/m 11 jaar altijd gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?
Neem tijdens de kinderboekenweek eens een kijkje in de bibliotheek en laat u verrassen! Meer
informatie is te vinden op www.denieuwebibliotheek.nl
Meer informatie over de Kinderboekenweek, de gouden, zilveren griffels en penselen en alle
landelijke activiteiten vindt u op www.kinderboekenweek.nl
Periodeplanningsdag
In de maandbrief van augustus informeerde ik u over de periodeplanningsdagen (PPD). Op
deze dagen zijn de leerlingen vrij. Als team maken wij deze dagen steeds de planning voor
de komende periode. Door samen de lesinhoud en thema’s voor te bereiden versterken we het
onderwijs dat we bieden aan uw kind. De periodeplanningsdagen zijn vrijwel allemaal op een
dag voor of na een vakantie om zo min mogelijk ‘losse’ vrije dagen te plannen. De
eerstvolgende PPD staat voor maandag 26 oktober gepland, de maandag na de
herfstvakantie. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.
Young Focus
De maand September is € 19,48 gespaard voor ons sponsorkind.
De kinderen uit het Child Care PLUS en Love2Learn programma komen
uit gezinnen die te maken hebben met structurele sociale en financiële
problemen. Het Young Focus schoolsponsor-programma wil de vicieuze
cirkel van de armoede doorbreken door zowel de ouders als de
kinderen te begeleiden.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)

Telefoons op school
Voor alle leerlingen geldt de regel dat telefoons en andere apparatuur (I-pods etc.) voor
binnenkomst worden uitgezet. Van u als ouder vragen we niet om uw telefoon uit te zetten, wel
om telefoongesprekken buiten school te voeren. We ontvangen u en uw kind graag met
aandacht voor elkaar.
Verkoop Kinderpostzegels
Voordat de leerlingen van de Rozemarijn
kinderpostzegels zijn gaan verkopen, is er
in de groep geoefend hoe je dat moet
doen! Deze week moesten de enveloppen
weer worden ingeleverd. In de week van 4
november worden de bestelde postzegels
en kaarten bij u bezorgd.

Beste ouders/verzorgers,
Dit was de laatste week dat we kinderpostzegels mochten verkopen.
Daar helpen we andere kinderen mee in arme landen.
Wij hebben heel erg ons best gedaan. We zijn langs de deuren gegaan. En we moesten een
formulier invullen als de mensen kinderpostzegels wilden kopen. En daarna kregen zij een
kinderpostzegel om op de deur te plakken. En zo konden kinderen zien dat er al kinderen aan
de deur zijn geweest. En dan ga je weer naar de volgende deur en zo maar door.
We hebben heel veel geld opgehaald met de klas.
Daar zijn wel super blij mee!
Groetjes van Kisha en Sherdee

Trefwoord thema uitleg
Week 40 en 41 (28 september t/m 9 oktober): Stilte
Inhoud: Stilte en geluid, rust en drukte, actie en bezinning.
Bijbel: Achab en Elia (1 Koningen 17, 18, 19)
Week 42 en 43/44 (12 t/m 30 oktober): Hebzucht
Inhoud: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en macht. Hebzucht beteugelen; tevredenheid.
Bijbel: Achab en Nabot (1 Koningen 21, 1-29)

Gefeliciteerd!
In de maand oktober zijn de volgende leerlingen jarig: Nathan, Quinever,
Nicky, Jayden, Salaheddine, Leonard, Vincent en Angel.
Een fijne dag allemaal!
Ouderhulplijst
We hebben nog niet van iedereen de ouderhulplijst retour gehad. Wilt u hem nog even aan
uw zoon/dochter meegeven? Alvast bedankt voor de moeite!
Uit de groepen / groepsdoorbroken!
Binnenkort zullen er meer foto’s van activiteiten en lessen in de verschillende groepen op de
website van De Klimop te zien zijn. In de maandbrief elke maand een paar highlights.
Kamp Berenklauw
Van 23 tot en met 25 september zijn de leerlingen van de Berenklauw op kamp geweest. Er is
daar volop gespeeld, gesport, gedanst, gefotografeerd, gezellig gekookt en gegeten en
weinig geslapen… Hieronder een kleine impressie van hoe de dagen zijn geweest.

Creamiddag
De eerste ronde van de creamiddagen is weer geweest. Drie weken achter elkaar hebben de
leerlingen van de groepen Korenbloem tot en met Berenklauw groepsdoorbroken aan een
creatieve opdracht gewerkt. Hieronder een paar foto’s van het koken met juf Patricia:
Dank aan de ouders die hebben geholpen!
Week 1: fruitcocktail - Week 2: macaroni - Week 3: wraps.

Rekenen in niveaugroepen
De
rekenlessen
worden
in
niveaugroepen gegeven tijdens het
groepsdoorbroken rekenen. In een van
de niveaugroepen in de bovenbouw
wordt het vermenigvuldigen boven het
tiental aangeleerd. Te zien is dat er
strategieën worden aangeleerd en dat
er vervolgens veel met materialen
gewerkt wordt om de strategieën in te
oefenen.

Bijlage:
ZIEN! op school
Aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen: waardevol!
Verder kijken met ZIEN!
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de
leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaalemotionele functioneren van een kind in kaart brengen. Erna komen er
suggesties voor de leerkracht hoe hij of de groep of een kind extra zou
kunnen ondersteunen.
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst
invullen. Door hun antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het
kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol.
Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je
tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe
kan ik jou daarbij helpen?

Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale vaardigheden
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen. Dat
zijn Betrokkenheid en Welbevinden en de vijf sociale
Betrokkenheid en welbevinden worden
vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale
als voorwaardelijk gezien om te kunnen
autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
ontwikkelen. U kunt het zich wel
Bij Betrokkenheid gaat het om de gerichtheid om een taak.
voorstellen: als je niet lekker in je vel zit,
Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat
bijvoorbeeld omdat je vaak hoofdpijn
zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van
andere kinderen om hem heen.
hebt, of omdat je thuis met verdrietige
Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf
dingen te maken hebt, dan lukt het niet
kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk.
zo goed om te leren of om met andere
Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont
kinderen om te gaan. Het is dan
het kind sociaal initiatief. Het kan contact maken met andere
belangrijk dat eerst samen met het kind
kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen.
Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn
en u als ouder gekeken wat er gedaan
om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met andere kinderen.kan
Het worden
kind is inom
staatde
ombetrokkenheid
een compromis te
en het
sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen
horen
erbij,
maar
het
kind
kan
zich
over
welbevinden te verbeteren.
de teleurstelling heen zetten.
Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert
namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van
wat anderen van je vinden.
Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen gedrag. Dit
wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de regels houden. Hierdoor
is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden
opgelost.
Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens daarop
afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet wanneer
andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt doorgaans positief bij aan het
groepsklimaat.
De zeven onderdelen beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan beheersen en daardoor veel
conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in de groep zullen hem misschien gaan mijden.
Hierdoor kan het kind zich minder gelukkig voelen en gaat zijn welbevinden omlaag. Een meisje dat erg
vasthoudt aan haar eigen ideeën en het moeilijk vindt om deze los te laten, zal veel moeite ondervinden bij het
samenwerken en samenspelen. Die jongen die alles maar goed vindt en niet zo vaak zijn eigen mening geeft.
Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier gelukkig mee?
ZIEN! ondersteunt de leerkracht
De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem helpt om de signalen die kinderen afgeven op te
vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep beter te begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook
suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje
verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.

Bijlage: Bericht van Talent in Opleiding
Kom je ook buiten sporten?!
Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, is er een extra reden om weer buiten te komen
sporten! Elke middag biedt Talent in Opleiding na schooltijd sportactiviteiten aan bij de
Evenaar Playground (rode kooien) aan de Evenaar. Er is een bakfiets met allemaal
sportmateriaal waar je gebruik van kunt maken. Frisbee, basketbal, tennis, trefbal, voetbal,
tikspelletjes, touwtje springen, waveboard, etc. Heb je zelf een leuk idee om te doen kan dat
natuurlijk ook!
Tijd is op de maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur. En op woensdagen is
het van 14.00-17.00 uur. Leeftijd 8 tot 14 jaar.
Dus heb je zin om lekker te bewegen, kom eens langs! Deelname is gratis en opgeven is niet
nodig. Zie ook www.talentinopleiding.nl .
Mail voor vragen naar Brenda van Talent in Opleiding b.zonneveld@talentinopleiding.nl

