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Kinderboekenweek
Deze week is de Kinderboekenweek van start gegaan op beide locaties, met als thema:
Vriendschap: Kom erbij!
Elk jaar in oktober is dit een terugkerende gebeurtenis met als doel kinderen vooral het
leuke van lezen te laten ervaren zodat zij uiteindelijk meer zullen gaan lezen.
Op de Kubus lezen we altijd al veel, maar tijdens de Kinderboekenweek gebeurt dit nog
eens extra en op allerlei manieren. Voorlezen door juffen
of ouders en voorlezen door kinderen voor kinderen is dagelijks
aan de orde.
Elk jaar schaffen we voor elke klas extra boeken aan die
passen bij het thema. Op elke locatie worden activiteiten
georganiseerd waaronder een boekenmarkt.
Hiervoor zullen de leerkrachten u op de hoogte houden via
een brief en voor wie zich al heeft aangemeld, via Parro!
Bliksemstage
In de komende week zullen de kinderen van de groepen 7 en 8 weer deelnemen aan de
jaarlijkse Bliksemstage van JINC.
Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van de
basisschool (groep 7 en 8). In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze
ook echt de handen uit de mouwen mogen steken. Zo mogen ze een band verwisselen
bij een autogarage, kruipen ze in de huid van een advocaat, maken ze hun eigen crème
bij de apotheek en helpen ze achter de kassa bij een supermarkt. Op deze manier zien
ze welke beroepen er allemaal zijn en kunnen ze écht ervaren wat het werk inhoudt.
Doel is dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken voor een sector of
vervolgopleiding. Uit onderzoek is gebleken dat Bliksemstage bijdraagt aan het vormen
van hun beroepsbeeld en daarmee bij het maken van sector- en studiekeuzes.
Wij wensen de kinderen alvast veel plezier bij hun stages.
Leren in de 21e eeuw: Samenwerken
Afgelopen woensdagmiddag was er voor het team een studiemiddag in het kader van
Coöperatief (samenwerkend) leren. Wij laten leerlingen best al samenwerken op
sommige momenten in de week, maar wij willen de kwaliteit hiervan verder verbeteren
om zo ook de resultaten van alle kinderen verder te verbeteren..
Dr. Spencer Kagan ontwikkelde strategieën voor het lesgeven, sociale verbondenheid
en klassenmanagement, waar wij als team dit schooljaar middels studiemiddagen en
klassenbezoeken in worden begeleid.
Mocht u hier meer over willen weten, kom eens langs en vraag het de leerkracht, IB of
directie.

Leren in de 21e eeuw : “Snappets”
Leren op de Kubus doen we op verschillende
manieren. Hierin proberen we aan te sluiten bij de
verschillende niveaus van de kinderen. In de lessen maken
we veelal gebruik van boeken en schriften, maar in de groepen 4-8
ook van Snappets.
Vooral rekenen en spelling wordt geoefend op de tablets. Een mooie werkvorm
waarmee ieder kind op zijn eigen niveau en aan eigen doelen kan werken. De leerlingen
krijgen meteen feedback op het gemaakte werk en de leerkracht kan meekijken op het
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Nieuws vanuit de ouderkamer.
Wat gaan we doen in de maand oktober op de locatie Heindijk:


Iedere maandag- en dinsdagochtend vanaf 08.30 uur: Inloop voor alle ouders.
Onder het genot van een kopje koffie/thee kunt u elkaar ontmoeten en kennismaken met andere ouders
en kunt u ook terecht met vragen.



Maandagochtend van 09.00 uur tot 11.45 uur op locatie Heindijk: Taalles van Alsare.
Het is nu de derde week dat we met de taallessen bezig zijn. De ouders, zowel van de locatie Oldenoord
als van de locatie Heindijk, zijn enthousiast.



Dinsdagochtend van 08.45 uur tot 09.15 uur: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen,
bijv. samengestelde woorden, rijmwoorden en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment in
de groep behandeld wordt. Natuurlijk bent u vanaf 8.30 uur welkom voor eerst een kopje koffie tijdens de
inloop.



Donderdag 11 oktober van 09.00 uur tot 09.30 uur: Voorlichting CJG op locatie Heindijk (ook voor
ouders van locatie Oldenoord).
De voorlichting gaat over de opvoeding van uw kind(eren).
U bent van harte welkom. Als u vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u deze natuurlijk op deze
bijeenkomst stellen. Inloop vanaf 8.30 uur.

Wat gaan we doen in de maand oktober op de locatie Oldenoord:


Iedere donderdag- en vrijdagochtend vanaf 08.30 uur: Inloop voor alle ouders.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u elkaar ontmoeten en kennismaken met andere ouders.
Ook kunt u terecht met vragen.



Vrijdagochtend van 08.45 uur tot 09.15 uur: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen,
bijv. samengestelde woorden, rijmwoorden en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment
in de groep behandeld wordt. Inloop vanaf 8.30 uur.

Tot ziens bij de bijeenkomsten.
Medewerker ouderbetrokkenheid:
Nurten Gonul

Kinderboekenweek thuis en op school!
Op school besteden we deze periode extra aandacht aan lezen en voorlezen met de kinderen.
Natuurlijk kunt u thuis ook extra aandacht besteden op een leuke manier door vooral voor te lezen en samen te
lezen. Het doel blijft steeds het plezier in lezen vergroten! Daarnaast vergroot het de woordenschat van de kinderen
en leren zij meer over de wereld om hen heen!
Weet u wat uw kind ook heel leuk vindt?
Als mama of papa tijdens de Kinderboekenweek een keertje komt voorlezen aan een groepje kinderen!
Vindt u dit ook leuk, maak dan een afspraak met de leerkracht van uw kind!

