Nieuwsbrief van Daltonschool de Schoener,
december 2021

Algemeen
Kerstvakantie

Zoals u weet, is kerstvakantie door de Coronamaatregelen een week eerder gestart.
Gelukkig hebben we het jaar 2021 nog feestelijk
kunnen afsluiten met het maken van kerststukjes en
een kerstlunch. Afgelopen vrijdag was dan ook een
hele gezellige dag.
Namens het team wensen we u:
Hele fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en
een goed begin van 2022. We zien iedereen graag
terug op maandag 10 januari.

SCHOOLONTWIKKELING

PORTFOLIO
Het portfolio voor dit jaar heeft een update gehad en is aangevuld met een leerkrachtgedeelte.
Voor de groep 1-2 is er ook een portfolio
gemaakt, de kinderen gaan dit zelf invullen en laten in het portfolio hun groei
zien.

LEESBEVORDERING
Mede dankzij een mooie subsidie
vanuit de overheid is de boekencollectie van alle groepen weer aangevuld met mooie, spannende en vooral leuke nieuwe boeken.
Wist u dat er ook regelmatig een
leesconsulent vanuit de bibliotheek
bij ons op school komt om activiteiten voor leesbevordering met de kinderen te ondernemen?

WERKEN MET DE IK-DOELEN
De kinderen zijn weer druk bezig met de ikdoelen. Iedere week staat er een ik-doel centraal waarmee de kinderen die week extra aan
de slag gaan. De bovenbouw kinderen helpen
elkaar tijdens gesprekken om hieraan te werken. In het portfolio vullen de kinderen zelf
hun resultaat hiervan in.

DALTONCONGRES
Op 3 november hebben we als school/team
het Daltoncongres bezocht. We hebben daar
2x een workshop gegeven over het onderwijs op onze school. Uit de reactie blijkt dat
we op een hele mooie manier onderwijs geven op de Schoener. Als team zijn we dan
ook trots op “onze” kinderen en zijn we blij
dat u, als ouders/verzorgers, het vertrouwen
in ons heeft om dit mede mogelijk te maken.

JUF FAY
Helaas is juf Fay met haar lieve Ronja nog
niet op school geweest. We hebben besloten om dit i.v.m. de Corona ontwikkelingen
toch uit te stellen. Juf Fay zal vanaf donderdag 20 januari weer op school zijn als de juf
van groep 3-4-5. Hoewel we dit natuurlijk
een heel fijn vooruitzicht vinden, betekent
dit helaas wel dat we dan afscheid zullen
moeten nemen van juf Petra die de groep
dit schooljaar heeft vervangen.

onderbouw
ALS DE HERFST IS GEKOMEN:

SINTERKLAAS
Wat een spannende, gezellige en bijzondere tijd is het toch ieder jaar weer! Rollenspellen spelen, bouwen, zingen en dansen, boeken (voor)lezen, pakjes inpakken, rijmen, verlanglijstjes maken, stoomboot
muts en pietjes knutselen en natuurlijk het Sinterklaasjournaal kijken. Alle gebieden zijn weer ruimschoots aan bod gekomen en wat hebben we er met z’n allen van genoten!

SCHRIJFDANS PIET EN STOOMBOOT

Vloeiende bewegingen maken en lopen tegelijkertijd, samenwerken, meedenken over de volgende stap,
dansen en zingen, naar elkaar luisteren en dat alles in één les!

3 DECEMBER
BEZOEK VAN SINT EN ZIJN PIETEN
Alles was anders op school: we konden de klas
niet in en de pieten hadden er een behoorlijke
bende van gemaakt. Er was zelfs een piet op
school geweest met diarree, hè bah! Maar, er
zaten ook cadeautjes in onze schoenen en er
hingen kruidnootjes aan de vlaggenlijn, dat
laatste was wel gek maar ook smullen! Babypiet heeft lekker in het bedje geslapen dat we
voor hem klaar hadden gezet en aan het krijtbord was te zien dat Sinterklaas zelf ook langs
was geweest, dat is toch wel heel erg bijzonder! Zoals jullie wel kunnen lezen vielen we van
de ene verbazing in de andere en raakten we er
niet over uitgepraat…

En dan is het eindelijk zover. Dat de goede
Sint zou komen wisten we zeker, want dat
doet hij toch immers ieder jaar, maar wanneer en hoe hij zou komen dat was de vraag.
Spectaculairder dan dit kon niet: Sint als helikopterpiloot! Zoiets hadden we nog nooit gezien. Daarna nog lekker gedanst met de Pieten, cadeautjes gekregen en ‘s ochtends hadden we ook al zelf pepernoten gebakken,
hmm! Wat een bijzonder gezellige dag was
dit!

THEMA KERST

SCHRIJFDANS: TOVEREN MET WASCO EN ECOLINE.
‘Jongens en meiden, we gaan toveren!’ Met een wit wascokrijtje gaan we sneeuwkristallen
tekenen op een wit vel. ‘Juf, ik zie helemaal niets!’ ‘Wacht maar totdat we er met blauwe
ecoline overheen gaan’.

TADAAA..! DIE VERWONDERING,
GEWELDIG!

Tijd voor opdracht nummer twee:
verf een kerstboom d.m.v. drie
driehoeken. Je begint met de
grootste onderaan en verft er dan
steeds een kleinere driehoek bovenop. Tot slot mogen jullie de
kerstboom versieren met glitters
en sterretjes, wauw!

IN DE ARRESLEE: Zingen, bewegen, tellen en terugtellen.

VRIJDAG 17 DECEMBER: LAATSTE SCHOOLDAG VOOR DE VAKANTIE.
Wegens de aangescherpte maatregelen vieren we vandaag een vervroegd kerstfeest. Het mag
de pret niet drukken want we hebben prachtige kerststukjes gemaakt, een verrassingslunch
gekregen en ‘s middags een kerstfilmpje gekeken met heerlijke chocolademelk! Op naar een
extra lange vakantie, hopelijk met een gezellig kerstfeest en een knallend oud en nieuw.
Tot in het nieuwe jaar!

middenbouw
LEZEN GROEP 3
De kinderen van groep 3 hebben al ruim 30 letters en klanken geleerd! Nog ongeveer 5 letters/klanken te
gaan. We hebben deze maand de : eu, ie, l, ou en uu geleerd. En nu zijn we begonnen aan kern 6.
We werken in het werkboekje aan allerlei opdrachten of spelen samen met Zoem de bij leesspellen, die
bij de methode horen, op onze computer. We lezen verhaaltjes in het leesboekje en oefenen met de
nieuwe en al geleerde letters in het boekje van Veilig & Vlot. Dit laatste doen we 2x per week samen met
de kinderen van groep 6,7&8. Gezellig en leerzaam!
Helaas ligt dit nu even stil vanwege de maatregelen. Zodra het mag, pakken we het weer op.

NIEUWSBEGRIP GROEP 4
We zijn in groep 4 inmiddels gestart met de lessen
Nieuwsbegrip. We leren met deze methode begrijpend lezen met het nieuws van de dag. We starten
de les met een filmpje over het onderwerp gemaakt
door het Jeugdjournaal. Daarna bekijken en lezen
we samen de tekst en behandelen de lastige woorden. Elke week staat er een leesstrategie centraal.
Bijvoorbeeld; samenvatten, verwijswoorden.

FAQTA GROEP 5
We hebben met Faqta geleerd over het menselijk lichaam. We hebben geleerd dat een geraamte stevigheid geeft aan het lichaam en dat
het geraamte nog meer functies heeft. En hoe
de belangrijkste botten heten en wat er gebeurt
als je een bot breekt.
We hebben ook geleerd over het hebben van
een lichamelijk of verstandelijke beperking en
wat dit is, wat de verschillen hiertussen zijn.
Maar ook welke hulpmiddelen er zijn om met je
beperking om te gaan.

Verdere verwerking vindt online plaats. Hier werken
kinderen aan andere tekstsoorten, zoals een gedicht
of een recept. We hebben de lessen uitgebreid met
een online les woordenschat voor de kinderen.

REKENEN

KLOKKIJKEN

Groep 3 heeft geleerd over het boven-en zijaanzicht. Plaatjes en voorwerpen kunnen er dan
ineens heel anders uitzien. We weten nu waar
we op moeten letten.

Groep 4 en 5 hebben verder kennisgemaakt met
klokkijken. Groep 4 oefent het analoog klokkijken
met hele en halve uren en kwartieren. Vooral dat
laatste is best lastig!

Verder zijn we aan het oefenen met de telrij t/m
20. We kunnen heen-en terugtellen en met
sprongen van 2 en 5 helemaal naar de 20 toe.

Groep 5 oefent met digitaal klokkijken. Vooral de
betekenis van de minuten en dit omzetten naar
analoge tijd is moeilijk. Hele en halve uren gaan al
heel goed!
Oefenen jullie thuis mee?

TAFELS OEFENEN
Groep 4 en 5 is druk met het oefenen van de
tafels.
We doen dit tijdens de rekenles, maar ook met
de periodetaak.
De tafelsommen zijn een belangrijk onderdeel in
het rekenonderwijs en komen dan ook vaak, op
allerlei manieren, terug in de lessen vanaf groep
4. Deze sommen behoeven veel inoefening.
Door ze veel te herhalen, beklijven de sommen
beter.
Groep 4 oefent met de tafels 1 t/m 5 en 10. Inmiddels hebben we ook kennis gemaakt met de
deelsommen van deze tafels.
Groep 5 oefent de tafels 1 t/m 10. We merken
dat vooral de tafel van 6,7,8 en 9 een beetje
weggezakt zijn en wel wat extra oefening kunnen gebruiken.
Thuis kan dit ook! Op de site
www.tafeloefenen.nl kunnen de kinderen
d.m.v. het aanklikken van de juiste tafel verschillende spellen spelen waarbij tegelijkertijd
de tafel wordt ingeoefend. Thuis een tafelposter
(bijvoorbeeld deze wc-poster: https://
www.123lesidee.nl/index.php/site/links/2101)
ophangen werkt ook

BINGO!
Het is belangrijk dat we, ook in de vakantie, blijven
voorlezen en zelf lezen. Dit is heel goed voor de
ontwikkeling van de woordenschat, maar ook zeker om een leesdip na de vakantie te voorkomen.
De kinderen hebben voor de vakantie allemaal een
leesbingo mee naar huis gekregen.
Neem de bingokaart na de vakantie weer mee naar
school.
Bij een volle kaart mag je een mooie sticker uitzoeken!

SINTERKLAAS VIERING
Op 26 november hebben we ons schoentje mogen zetten, maar we hebben het geweten! Er
zat niets in de schoentjes, overal was het een
rommeltje. We kwamen de klas bijna niet
in. Gelukkig konden we de cadeautjes na een
tijdje toch nog vinden en hebben we kunnen
genieten van de heerlijke kruidnootjes!

In de klas hebben we ook hard gewerkt aan een
prachtige stoomboot. Ieder kind heeft zijn eigen
hut gemaakt voor een Piet. De boot was prachtig!

Op 3 december kwam Sinterklaas ook nog langs in een echte helikopter. Helaas had hij het druk en
moest hij al snel weer weg. Maar natuurlijk niet voordat hij een zak met cadeautjes had achtergelaten.
We konden meteen met de cadeautjes aan de slag. Verder hebben we nog een leuke Sinterklaas film gekeken.

KERSTVIERING
Na Sinterklaas werd de klas omgebouwd tot een prachtig kersttafereel. Gezellige lampjes en een door de
kinderen versierde boom, mooier wordt het niet!
De laatste dag voor de schoolsluiting, konden we gelukkig nog gezellig samen kerst vieren.

bovenbouw
NIEUWE LEESBOEKEN
We hebben onze bovenbouw boekencollectie mogen uitbreiden met een aantal erg mooie tienerboeken van klassiekers tot moderne sprookjes.
Van elk boek zijn twee exemplaren besteld, zodat
we de boeken kunnen inzetten tijdens het duolezen.
De kinderen lezen meerdere keren per week in een
tweetal aan elkaar voor. Zo vergroten wij onze
woordenschat, worden wij leesvaardiger en trainen
wij onze fantasiespieren.
Sommige duo’s zijn al aan hun derde boek bezig!

BOVENBOUW-REKENEN
We zijn dit schooljaar gestart met bovenbouw-rekenen: door de lesstof van onze methode (Pluspunt en
Gynzy) op onderwerp te clusteren, werken de kinderen uit zowel groep 6,7 als 8 aan dezelfde domeinen.
Enkele domeinen zijn: optellen & aftrekken, vermenigvuldigen &delen, procenten & breuken & verhoudingen, meten & meetkunde, tijd & datum, tabellen & grafieken, getalbegrip en geld. Een ieder op zijn
eigen niveau: we hanteren hierbij drie leerroutes: 1F, 1S start en 1S eind. Dit zijn de niveaus waarop de
kinderen in de regel uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs. De kinderen zijn op basis van onze observaties en de leerresultaten van het IEP leerlingvolgsysteem op niveau ingedeeld. Doordat de kinderen
heel doelgericht werken, is het mogelijk om tussentijds op een domein naar een volgend niveau (een route) te “promoveren”. Maar ook biedt deze werkwijze voldoende mogelijkheden tot herhaling voor wie
dat fijn vindt en nodig heeft. De kinderen werken met zgn. doelenbundels in Gynzy en ook houden zij hun
voortgang samen met de leerkracht bij in een speciaal hiervoor aangelegd routeboek.

EEN REKENSPEL BEHOREND BIJ HET DOMEIN VERMENIGVULDIGEN & DELEN

NIEUWE LEERLINGEN
Alvast van harte welkom Lois (groep 6) en Wessel (groep 8).
We wensen jullie een voorspoedige verhuizing toe en zeker ook mooie feestdagen
in jullie nieuwe woning. Tot na de vakantie :-)

MEDIAMASTERS 2021
In het kader van de landelijke week van de Mediawijsheid hebben we meegedaan aan de Mediamasters!
Mediamasters is een spannende, serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal
voor de bovenbouw. Door het spelen van de game bouwen kinderen basiskennis op over mediawijsheid.
Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen? Na 4 interactieve
speeldagen hebben we op dag 5 de landelijke finale gespeeld. Omdat we dit zo goed hadden gedaan, ontvingen we een diploma.

UITJES

Omdat het leren van nieuwe dingen niet altijd binnen de klasmuren hoeft plaats te vinden, hebben we
een bezoek gebracht aan het streekmuseum Stadhuismuseum in Zierikzee, museumboerderij Goemanszorg in Dreischor en de vuurtoren in Westkapelle. Deze dagen voelden als een schoolreisje.

SINTERKLAAS

De Sinterklaastijd stond voor ons in
het teken van flink knutselen...en
met een geweldig resultaat. Wat
had iedereen toch mooie gedichten
en surprises gemaakt! Op 3 december hebben we een surprise-spel
gespeeld, Sinterklaas vanuit de lucht
binnen gehengeld, tussen de middag een lekker broodje met warme
knakworstjes gegeten en ‘s middags
ook nog een film gekeken.

PERIODETAKEN

Wie zegt dat breuken en ontleden saai is, heeft misschien wel gelijk haha. Maar... die persoon heeft dan
overduidelijk niet bij ons in de klas gezeten. We hebben de lesstof behorende bij de domeinen breuken
en ontleden veelvuldig geoefend op werkbladen en in Gynzy doelen/lessen. Ook hebben we de verschillende denkstappen in een mind-map opgetekend. De mind-map werkt erg handig voor als de kinderen
even een geheugensteuntje nodig hebben. Maar het allerleukst waren natuurlijk de bijbehorende spellen/periodetaken.

BREUKEN
Een soort triominos: breuken
vereenvoudigen (linkerspel)
en een geschreven breuk koppelen aan een breukencirkel
(rechterspel). Soms kiest de
leerkracht groepjes, soms
doen we dat via de namenkiezer van Gynzy of eigen keuze.
ONTLEDEN
Puzzelvaria en bovenbouw
loco, en dat allemaal over de
persoonsvorm, het onderwerp en het lijdend voorwerp. Weet u ze nog?

KERST

Tussen elke vakantieperiode in, wordt er in de bovenbouw gebakken of gekookt. Na de chocoladekoekjes
van de vorige keer was het nu tijd voor een Italiaanse maaltijd: soep en lasagne. Samen snijden, roeren
en bakken, de kinderen draaien er hun handen niet voor om. En het leukste moment van dit alles is natuurlijk het proeven en lekker opeten van al dat lekkers!

Wegens de aangescherpte maatregelen vierden we ons kerstfeest iets eerder dan gepland. Maar dat
stond ons feestgevoel niet in de weg. ‘s Ochtends hebben we een heuse videoclip gemaakt bij ons briljant
gezongen en gespeelde Can’t stop the feeling? De kinderen noemen onze schoolband “De Schoener
Rocks” en dat is volkomen terecht. Mocht u onze videoclip nog eens willen terugkijken, dan kan dat via
Parro. Daarna hebben we kerststukjes gemaakt en hierdoor werd onze al gezellige klas nog sfeervoller.
Aansluitend een heerlijke kerstlunch genuttigd, spelletjes gespeeld en warme chocolademelk met slagroom gedronken. We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en hopelijk zien we elkaar snel weer.

De afgelopen weken zijn we op de Peutergroep en BSO bezig
geweest met de thema’s; herfst, Sinterklaas en op dit moment natuurlijk het thema Kerst.
Tijdens de Sinterklaas periode hadden we pakjesboot 12 op
de groep staan en deden we een echte Pietengym. Over het
dak lopen en door de schoorsteen, ook gooide we pakjes in
de schoonsteen. Sint en Piet hebben ons mooie cadeaus gegeven en we hebben lekker veel kruidnoten gesnoept. Nu
staat de kerstboom op de groep en knutselen we leuke kerst
knutsels. Volgende week hebben de peuters een lekkere
Kerstlunch en maken we er tijdens de BSO noodopvang ook
een gezellige week van.
Na de kerstvakantie starten we met het thema; Hoera, een
baby. 1 van de peuters krijgt tijdens de kerstvakantie een zusje en het is leuk om daar op de groep aandacht aan te besteden. Op de BSO gaat we met het thema winter aan de slag.
Willen jullie ook eens komen kijken hoe leuk het is op de peutergroep of BSO, maak een afspraak bij juf Cindy en dan zien
we elkaar tijdens een rondleiding.
Op de BSO wordt de mogelijkheid geboden om lekker te doen waar de kinderen zelf zin in hebben; knutselen,
lekker op de bank hangen, bouwen
met Lego, duplo, houten blokken of
de Kapla, buiten spelen of een zelf
verzonnen activiteit. In overleg met
de juf kan er heel veel. Het is vooral
lekker ontspannen en heel erg leuk.
De peuters spelen sinds dit schooljaar
1 of 2 keer per week bij groep 1/2, dit
is heel leerzaam en leuk. Ook is het
grote voordeel dat de peuters de
kleuterjuffen al leren kennen en de
daardoor maken we de overgang van
peutergroep naar school makkelijker.
Helaas maken de huidige coronamaatregelen dit nu even niet mogelijk

