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Schooljaar

Coöperatief leren: “Binnen/Buiten Kring” en “Tweetal Gesprek”

2016-2017
Een aantal nieuwbrieven geleden hebben wij u verteld dat we op Wis en Wierig van start zijn gegaan

9 november 2016
I n h o u d:

met Coöperatief leren. De afgelopen weken hebben we in alle groepen een start gemaakt met de
“Binnen/Buiten Kring” en “Tweetal Gesprek”. Misschien heeft uw kind er al iets over verteld.
De kinderen en leerkrachten zijn enthousiast over de eerste twee werkvormen. De komende tijd
werken we verder met deze twee vormen van coöperatief leren. De Binnen-Buitenkring wordt
bijvoorbeeld ingezet na het weekend. Op deze manier krijgen alle kinderen de gelegenheid om iets

Blz. 1:

te vertellen over wat ze gedaan hebben. Iedereen komt aan de beurt. Het is een vorm van



Coöperatief leren

informatie-uitwisseling. Het TweetalGesprek wordt bijvoorbeeld gebruikt om een nieuw thema in te



Versieren voor

leiden d.m.v. open vragen te stellen waarbij de kinderen naar elkaar luisteren, samenvatten en te

kerst

leren complimenten te geven.



Kerstkaarten

Blz. 2:


Meten en wegen
leerlingen groep 6



Even voorstellen…



Alvast even
noteren…

Blz. 3:


Agenda november/
december

Na de herfstvakantie hebben alle groepen materiaalbakjes gekregen om per tafelgroepje
te gebruiken tijdens de coöperatieve werkvormen. Om beurten zijn de kinderen van het
tafelgroepje verantwoordelijk voor de inhoud van het bakje.

Versieren voor kerst
Op woensdag 7 december om 19.00 uur willen we onze school versieren
voor de kerst. Voor elke groep zijn we op zoek naar 3 ouders.
Opgeven kan bij de leerkracht.

Kerstkaarten
Wij willen u verzoeken uw kind(eren) geen kerstkaarten te laten uitdelen op school. Dit omdat het
voor kinderen die dan geen kaartje krijgen, niet zo leuk kan zijn.
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Meten en wegen leerlingen groep 6
Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ervoor dat kinderen
zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Voor het volgen van de groei meten en wegen wij kinderen
rond de vijf jaar en in groep 6. Op 29 november meet en weegt de assistente
jeugdgezondheidszorg de kinderen van groep 6.
Hoe gaat het meten en wegen?
Het meten en wegen gebeurt tijdens een gymles in gymkleding. Ouders/verzorgers hoeven hier
niet bij te zijn. Bij bijzonderheden neemt de JGZ binnen drie weken contact met u op.
Wilt u er wel bij zijn? Of wilt u liever niet dat uw kind gemeten en gewogen wordt? Dat kan. Neemt
u dan contact met op met de assistente van de JGZ. Graag uiterlijk 3 werkdagen voor de datum van
het meten en wegen. U kunt mailen naar s.jolink@ggdnog.nl
Waar vind ik meer informatie?
Informatie over het onderzoek en privacy staat op onze website www.ggdnog.nl/metenenwegen.
Wat als ik vragen heb?
U kunt altijd bij het team JGZ terecht voor vragen, advies en informatie. Vraag op school wanneer er
een inloopspreekuur JGZ is.

Even voorstellen….
Mijn naam is Mireille Dorland, 24 jaar oud en woonachtig in Doetinchem.
Ik ben vierdejaars pabo student aan Iselinge hogeschool en zal dit
schooljaar op Wis en Wierig mijn LIO- stage lopen.
Dit houdt in dat ik op de woensdag en donderdag groep 7/8 zal draaien.
Een aantal van jullie zal mij misschien herkennen. 4 jaar geleden werkte ik
als onderwijsassistent op Wis en Wierig.
Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop op een gezellig en leerzaam
schooljaar.

Stagiaires
Op onze school lopen vanaf deze week vier studenten stage van de opleiding Onderwijsassistent op
dinsdag en woensdag. Linde Rusink in groep 1/2a, Niek Berkelder in groep 3/4, Maud Dee in groep
4/5 en Marion Seesink in groep 7/8.

Alvast even noteren……
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op zijn op maandag 5 december om 12.00 uur uit.
Verdere informatie over het Sinterklaasfeest volgt nog.
De dag voor de start van de kerstvakantie, 23 december, zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij
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Agenda november/december
Maandag

14-11

Inloopspreekuur Annet Heyn
(jeugdverpleegkundige)

Vrijdag

18-11

Studiedag team,
Alle leerlingen vrij!

Dinsdag

29-11

Meten en wegen groep 6

Maandag

05-12

Sinterklaasfeest,
leerlingen gr. 1 t/m 4 om
12.00 uur vrij

Donderdag

22-12

Kerstfeest

Vrijdag

23-12

Start kerstvakantie om 12.00
uur

Maandag

26-12

t/m

t/m

vrijdag

06-01

Kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 23 november a.s.
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