34. Nieuws

Vrijdag 2 juli
Maandag 5 juli
Woensdag 7 juli
Vrijdag 9 juli
Maandag 23 augustus

2 juli 2021

Musicaluitvoering groep 8 in De Skans voor de halve school
Laatste lessen bodypercussie
Half uurtje doorschuiven naar de nieuwe groep
Musicaluitvoering groep 8 in De Skans voor de halve school
’s Avonds afscheidsmusical groep 8 voor ouders
Vanaf 12 uur voor alle kinderen zomervakantie
Start nieuwe schooljaar

FEEST!
Luchtkussens, een stormbaan, spelletjes, patat, twee prachtige voorstellingen, het was een
superleuke dag voor iedereen!

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie
25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie
19-02-2022 t/m 27-02-2022
Goede vrij + Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie
23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart
26-05-2022 t/m 29-05-2022
Pinksteren
06-06-2022
Zomervakantie
16-07-2022 t/m 28-08-2022
Er zijn komend jaar 5 studiedagen waarop de kinderen vrij zijn. De data van deze dagen krijgt
u direct na de zomervakantie.
Nieuwe rekenmethode
Na een brede oriëntatie van de nieuwste methoden hebben we gekozen om per volgend
schooljaar te gaan werken met de splinternieuwe rekenmethode De Wereld in Getallen (5).
Na de invoering van onze vernieuwde taalmethode krijgt het vak rekenen voor de kinderen
dus ook een nieuw gezicht. De Wereld in Getallen werkt volgens de nieuwste rekeninzichten
en combineert digitaal werken met schriftelijk werk en geeft ruimte voor ons bewegend leren
tijdens de rekenlessen.
De nieuwe rekendidactiek is op 8 pijlers gebouwd:
•

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.

•

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder.
Voor iedereen eerst de basisstrategie!

•

Veel oefenen: besteedt ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en
automatiseren van basisvaardigheden.

•

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig
nadenken.

•

Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau dat
past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

•

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het
wiskundig denken te ontwikkelen.

•

Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

•

Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van
geavanceerde technologie

Een fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

