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Thinking for Learning, het vervolg
Op de drukbezochte bijeenkomst (bijna 40

22 november 2017

ouders) op 7 november heeft Hettie
Lichtenberg (specialist T4L IJsselgroep) alle

I n h o u d:

aanwezigen kennis laten maken met de
uitgangspunten van Thinking for Learning (T4L).

Blz. 1:



Thinking for learning, hun ouders, zij anders communiceren en op een
het vervolg
totaal andere wijze informatie zoeken en krijgen,
Sinterklaasfeest

zal het onderwijs zich hierbij aan moeten

Blz. 2:


Extra formatie op Wis
en Wierig




Verkeer rond de

passen. We hebben het dan over de 21ste eeuwse
vaardigheden.
Het concept T4L is er op gericht kinderen helder te leren denken en de hoeveelheid
informatie goed te ordenen en kritisch te beschouwen. In een wereld vol nepnieuws is

school

dit van groot belang. Kinderen worden uitgedaagd, hun nieuwsgierigheid wordt

Uitnodiging van de

geprikkeld en het creatief denken wordt gestimuleerd. Dit levert verbluffende

muziekschool

resultaten op.

Blz. 3:


Doordat kinderen in een andere tijd opgroeien dan

Nieuws van de
schoolbieb

Blz. 4:


Agenda



november/december

Ouders mochten op deze avond kennismaken met een aantal “gereedschappen” zoals
in deze methodiek wordt gebruikt. In een viertal groepen kregen ouders dezelfde
opdrachten als waarmee de kinderen sinds het vorig schooljaar met enige regelmaat
aan de slag gaan.
We konden zien dat veel ouders deze werkvormen erg leuk vonden. Wij kijken terug op
een zeer geslaagde avond. Op 8 december verzorgt Hettie opnieuw een studiedag voor
het team van OBS Wis en Wierig over dit thema.
Binnenkort kunt u op onze website een Power Point presentatie bekijken over dit
onderwerp.

Sinterklaasfeest
U heeft vandaag informatie over het Sinterklaasfeest op 5 december ontvangen.
Nog even voor de duidelijkheid….. de leerlingen van groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur
uit en de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 om 14.00 uur.
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Extra formatie op Wis en Wierig
Vanaf 27 november 2017 mogen we op Wis en Wierig extra formatie inzetten. We hebben
daarom Miranda Harder benoemd als nieuwe leerkracht.
Miranda gaat in de groepen 1/2 A en 4/5 elk 2 dagen werken.
De ouders van de betreffende groepen zijn hierover gisteren per brief op de hoogte
gesteld.
We zijn erg blij met de extra formatie en de komst van juf Miranda.

Verkeer rond de school
Vanaf de zomervakantie is de situatie rond de school op een paar plekken gewijzigd:


Er is een nieuw fietspad achter de school aangelegd



Er is een parkeerlus voor de kiss & ride zone aangelegd



Er is op de Pelgrimstraat een voetgangersoversteekplaats verwijderd



Er zijn minder parkeerplaatsen voor de school

Deze nieuwe situaties vragen speciale aandacht van de school, de verkeerscommissie
van Gaanderen en de ouders. De school gaat met de gemeente in overleg over de
parkeerlus, deze is erg klein en bevordert op dit moment geen veiligere toegang naar
het schoolgebouw.
De verkeerscommissie van Gaanderen wordt gevraagd om de situatie in de
Pelgrimstraat te beoordelen en daar eventueel actie op te ondernemen. Het fietspad
achter de school loopt schuin af en komt vlak voor de parkeerlus uit, hierover is
contact geweest met de wijkagent en dit wordt via de gemeente verder opgepakt.
Wij vragen de ouders om begrip te hebben voor het feit dat de situaties nog niet
optimaal zijn. Er wordt achter de schermen gewerkt aan verbetering.
We vragen u, om (indien nodig), met uw kind het oversteken op de Pelgrimstraat en
gebruik van het fietspad te bespreken.
De parkeerplaatsen op de Watertapweg zijn verminderd. Ouders die hun kind niet voor
de school af willen zetten maar even mee naar binnen willen lopen, vragen we daarom
de auto in de buurt te parkeren of bij de Pol.
Het team houdt de eerste 3 parkeerplekken vrij voor ouders en bezoekers die slecht ter
been zijn en specifiek van die plekken gebruik willen maken.
Indien u nog vragen of opmerkingen hierover heeft dan vinden we het fijn als u dat bij
ons meldt.

Uitnodiging van de muziekschool
De leerlingen uit groep 4 ontvangen vandaag een uitnodiging van de Muziekschool en
kunnen zich hiermee aanmelden voor het Sinterklaasfeest op 1 december in de
muziekschool.
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Nieuws van de schoolbieb
Vanaf 30 november gaat elke kleutergroep
een half uurtje naar de schoolbibliotheek.
De vrijwilligers lezen een prentenboek voor
en wie wil mag zelf een boekje uitzoeken in
onze mooie schoolbieb.
Waarom is lezen/voorlezen nu belangrijk?
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook
een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling
van een kind. Jonge kinderen leren enorm
veel van voorlezen. In de eerste plaats is
voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden
tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het
kind ook te praten over het boek, wordt het kind gestimuleerd actief met taal aan
de slag te gaan
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en
zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld,
waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen.
Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst,
dood, ziekenhuisopname etc kan ook steun bieden en een goede manier zijn om
met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen
beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het
voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van
een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust
tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste
structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van
het ritueel voor het slapen gaan.
Reden genoeg dus om met z'n allen naar de schoolbieb te gaan en een mooi boek uit
te zoeken.
De kinderen mogen het boek 1 á 2 weken thuis houden daarna moet het terug naar
school.
Het boek graag in een aparte tas meenemen zodat het veilig vervoerd kan worden.
Wilt u er op letten dat alle boeken weer ingeleverd worden?
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Welkom op school

Jill Schenning
Wij wensen je een fijne tijd toe op
onze school

Agenda november/december

Dinsdag

05-12

Sinterklaasfeest,

Vrijdag

08-12

Studiedag T4L,
leerlingen vrij

Donderdag

21-12

Kerstviering s ‘avonds

Maandag

25-12

Start kerstvakantie
Tot 05-01-2018

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 6 december 2017
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