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Nieuw schooljaar!
Een nieuw schooljaar is gestart. Een schooljaar waarin we met elkaar weer
een volgende stap in onze ontwikkeling gaan maken. We zijn nooit te oud om
te leren!
In een aparte startbrief zullen we de nodige
informatie per groep met ouders delen. We
gaan dit jaar in elk geval de nodige zaken
digitaliseren. Daarmee hopen we nog beter
met jullie als ouders te communiceren.
Belangstellenden die ook onze nieuwsbrief
ontvangen, zullen het t.z.t. met onze
website, facebook en twitter moeten doen.
Ook in ons onderwijs gaan wij diverse
zaken net even anders aanpakken. Hieronder is meer te lezen en wij lichten
het ook graag toe tijdens de informatieavond op donderdag 7 september.

Tablet-onderwijs
De groepen 6 t/m 8 gaan kennismaken met Snappet. Dit systeem helpt de
leerkracht om de leerdoelen die gesteld worden om te zetten in leerstof, die
op zijn beurt weer op de tablet van elke leerling wordt gezet. De leerkracht
geeft les, maar Snappet biedt oefenstof aan, kijkt na, volgt leerlingen direct en
zorgt er zo voor dat de leerkracht nog sneller én op maat instructie kan geven.
In eerste instantie gaan we aan de slag met rekenen. Als dit goed werkt, is er
de mogelijkheid om nog andere
vakken hierbij te betrekken.
Elk kind krijgt een eigen tablet.
Hieraan zijn geen kosten
verbonden.
We laten graag zien hoe het
werkt tijdens onze informatieavond. Kom ook!
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 21 aug. Start schooljaar
 25 aug. LimoLokaal
Lingeplein
(8.30-10.30 uur)

 8 sept. Lingehavenconcert (gr.5/8)
 Vanaf 11 sept. Startgesprekken
 19 sept. Herdenking
Joods Monument
gr.7/8
(19.00-19.30 uur)
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Groepsdoorbrekend werken!
Het werken met Snappet met groep 6 t/m 8 biedt nog een extra mogelijkheid! We zien namelijk grote
verschillen in instructiebehoeften bij rekenen. Ook bij de groepen 3 t/m 5. En daarbij zijn er meer
overeenkomsten tussen groep 4 en groep 5 dan met
groep 3. Om die reden gaan wij tussen 9.00 — 10.00 uur
groepsdoorbrekend werken tijdens het rekenen.
Dit houdt in dat tijdens dat uur groep 3 alleen les krijgt.
Tijdens dat rekenuur zitten groep 4 en groep 5 bij elkaar.
En daarnaast gaat groep 6 t/m 8 aan de slag met rekenen via Snappet. Op diverse momenten worden de
leerkrachten ondersteund door onze onderwijsassistenten.

Facebook-groepen

Nieuwe leesmethode

Bij de start van dit schooljaar zullen wij
nog werken met de inmiddels
bekende geheime groepen binnen
Facebook. Om onze communicatie te
verbeteren hebben wij een ander
middel gevonden, die de pluspunten
van Facebook combineert met ons leerlingadministratiesysteem. Op die manier kunnen wij al
onze ouders bereiken (belangrijk!) én hebben wij geen
extra werk aan het beheer (want ouders van nieuwe
leerlingen moeten wij nu elke keer toevoegen en ook
bij de start van het schooljaar moet de geheime groep
aangemaakt én gevuld worden). Hierover binnenkort
meer!

In groep 3 gaan we dit jaar werken
met de vernieuwde versie van Veilig
Leren Lezen. Er is erg mooi en
uitdagend materiaal bijgekomen.

Voor nu: nog geen vriendschapsverzoek van de juf/meester
ontvangen? Stuur dan zo’n berichtje naar ons!

Informatieavond: 7 september
Op donderdag 7 september is onze informatieavond van 18.30-19.30 uur. Hou deze avond vast vrij,
want er zijn veel nieuwigheidjes te ontdekken.
De week daarna (vanaf 11 september) houden wij onze startgesprekken. Ouders (in de bovenbouw
samen met de leerlingen) bespreken dan wat nodig is om de
leerdoelen die we gaan stellen te halen. Inschrijven hiervoor
kan binnenkort. Aan ouders die niet/weinig op school komen,
zal de leerkracht een uitnodiging sturen. Onderling ruilen is
dan natuurlijk altijd mogelijk.

