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NIEUWSDRIES 
 

 

 

Dinsdag 30 jan. Groep 7/8 voorlichting over alcohol 

Donderdag 1 feb. Leerlingenraad 

Donderdag 8 febr. Groep 7/8 voorlichting techniek op PCC 

Woensdag 14 febr.  Open dag voor alle Alkmaarse scholen 

Maandag  26 febr.  Start voorjaarsvakantie t/m vrijdag 2 maart 

 

 

 
 

 

Zieke leerkrachten 
Het griepvirus heeft aardig huisgehouden onder onze leerkrachten. Juf Jetty is al twee weken ziek en 
ook juf Anouk P. en juf Sophie liggen al een week met griep op bed. Het is lastig om invallers te 
vinden. Uiteindelijk is dit in een paar gevallen gelukt, maar ook hebben we een aantal keren een 
groep op moeten splitsen. Geen ideale situatie, maar we hebben gelukkig (nog) geen groepen naar 
huis hoeven sturen.  
We wensen alle juffen heel veel beterschap en bedanken de andere juffen voor hun flexibiliteit! 
 

                                                                                                                    

Studiedag 15 januari 
Maandag 15 januari hebben we met het team weer gesproken over positief gedrag en hoe we dit 
goed kunnen aanleren aan de kinderen. We hebben daarbij de afspraken wat aangescherpt en 
overzichtelijker gemaakt door de afspraken bij de juiste waarden te plaatsen. Ook hebben we 
specifieke afspraken gemaakt voor het buiten spelen. 
De regels leren we aan door de kinderen veel complimenten te geven bij datgene wat ze goed doen.  
Ook kunnen leerkrachten complimentenkaartjes uitdelen aan kinderen die niet bij hen in de klas 
zitten. Zo leren de kinderen dat de regels voor iedereen in de school geldt. 
Complimenten geven (en ontvangen) kan soms best lastig zijn. De leerkrachten deden dit ook naar 
elkaar en werden er soms verlegen van. 
In de middag hebben we ons laten informeren over Snappet, een manier waarop kinderen 
gepersonaliseerd kunnen werken. We hebben hier nog geen beslissing over genomen. 
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Ook hebben we gesproken over hoe we toetsen nog beter kunnen analyseren en hoe we daar onze 
doelen op kunnen aanpassen. Kortom, het was een heel informatieve dag! 
 

 
 

 
 

Open dag woensdag 14 februari 
Op woensdag 14 februari is onze jaarlijkse open dag voor ouders van kinderen die binnenkort of in 
het schooljaar 2018-2019 4 jaar worden. 
Kent u buren/ vrienden met bijna-vier-jarigen? Maakt u ze dan attent op onze open dag? 
Ook vaders, moeders, opa's en oma's zijn tussen 8.45 uur en 12.00 uur van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. 
 

Privacywet 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De ISOB is momenteel bezig om 
directeuren te informeren over wat deze wetgeving voor scholen inhoudt en op welke veranderingen 
we alert moeten zijn. Ook u zullen we (indien nodig) hierover informeren. 

 

Alles-in-1 

Na de kerstvakantie zijn we met "alles-in-1"gestart met een nieuw thema; Nederland. 
We zijn dichtbij begonnen, namelijk ons eigen dorp Grootschermer. Oud- leerkracht en inwoonster 
van ons dorp, juf Rika heeft in alle groepen verteld over het dorp. De kinderen vonden het erg leuk. 
Van hieruit werken we nu verder aan dit leuke thema. 
 



 
 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1-2 
In groep 1 /2 hebben we gewerkt met het thema klokken / tijd. 

Verschillende aspecten zijn aan de orde gekomen: de tijd, dag / nacht, vroeger/nu, en de 

seizoenen. 

Ook zijn we naar Theater de Vest geweest om naar de voorstelling Welterusten Kleine Beer 

te kijken. We mochten in de grote zaal zitten. De stoelzitting moest je naar beneden 

klappen, dat was best wel gek! Toen de voorstelling begon werd het heel erg donker maar al 

snel werd het podium prachtig verlicht. In het toneelstuk werden ook liedjes gezongen. n we 

hebben goed meegeklapt op de maat. 

Groep 1 /2 heeft zich voorbeeldig gedragen en daardoor heeft iedereen kunnen genieten 

van de voorstelling. 

 
Groep 3-4 
Groep 3: met veilig leren lezen zijn we veel aan het oefenen met de dubbele klinkers (eu, ie, 

ou, uu, ei, ui). Ook leren we steeds meer lange zinnen lezen. 

We zijn ook volop bezig geweest met CITO. DMT, AVI (woordjes lezen en tekst lezen) maar 

ook Rekenen en Spelling. Oef dat was wel even zwoegen hoor! De sommen zijn zo anders als 

in het rekenboek! 

Groep 4 heeft met Rekenen een begin gemaakt met de tafels van 1,2,5,10. Daar moeten we 

nog veel op oefenen! 

Ook leren we sprongen van 10 te maken en rekenen we met geld. 

Bij spelling leren we de woorden met de spelling regels BEER (je hoort een i maar je schrijft 

een ee). 

Verder zijn we ook in groep 4 bezig met CITO DMT, AVI (woordjes lezen en tekst lezen), 

Rekenen en Spelling. Volgende week gaan we ook het begrijpend lezen  doen. 



Met de hele klas samen werken we met Alles in 1 aan het thema ' Waar is het' . We hebben 

een plattegrond gemaakt van de klas, we hebben buiten naar putten en deksel gezocht, en 

we hebben zelf een standbeeld geboetseerd en geverfd van klei. 

juf Rika kwam in de klas om te vertellen over ' vroeger en nu'. Ook had ze allemaal oude 

spulletjes meegenomen die de kinderen mochten bekijken. 

 
Groep 5-6 

                  

                                               

De methode Alles in 1 neemt ons mee door Nederland. We leren over de eigen omgeving en 

daarnaast komen geschiedenis, topografie en aardrijkskunde van de verschillende provincies aan 

bod. Wat zijn nu typisch Nederlandse producten? Is een provincie toevallig in het nieuws? Op 

uitnodiging van de school heeft Rika van Eenennaam in alle klassen een les gegeven over heden en 

verleden van Grootschermer. De klas hangt al weer vol met allerlei knip – en plakwerkjes. Het is bijna 

niet te geloven dat de maand januari aan de laatste week begint.  

Groep 7-8 
Vrijdag 12 januari zijn wij naar het Willem Blaeu geweest. Daar hebben de kinderen een gymles 
gehad en een Engelse les. Deze Engelse les werd door leerlingen van de school gegeven. Verder 
hebben we nog een rondleiding door de school gehad. Het was een leuke en leerzame ochtend.  
Céline heeft bij ons stage gelopen en dat was erg leuk. De kinderen hadden een goede klik met haar. 
Ze hebben leuke en leerzame lessen van haar gehad. Vrijdag 19 januari was zij voor het laatst. We 
hopen dat zij voor de PABO zal slagen, want volgens ons zal ze een goede juf worden.  
Dinsdag 30 januari krijgen de kinderen een voorlichting over alcohol. Mocht u er wat meer over 
willen weten, dan kunt u een kijkje nemen op deze website: http://www.alcoholvrijkind.nl. 
Op donderdag 8 februari gaan wij met de Espeq bus naar het PCC. Daar zullen wij een workshop 
techniek krijgen. 
Donderdag 1 februari is er weer een leerlingenraad vergadering.  

http://www.alcoholvrijkind.nl/

