Extra nieuwsbrief 24 mei 2021
We willen u graag op de hoogte brengen van een aantal aanpassingen / wijzigingen die we de
komende tijd voorbij zullen zien komen.
Gymnastiek
We kunnen de gymzaal weer gaan gebruiken.
Aangezien de kleedkamer nog niet toegankelijk is, gaan we kijken hoe we ook weer binnen kunnen
gaan gymmen.
Toegang tot school groep 6b/7a en 7b/8
De leerlingen van de groepen 6b/7a en 7b/8 kwam de afgelopen tijd door de voordeur naar binnen
en plaatsten daar dus ook de fietsen. Vanaf dinsdag 25 mei kunnen ze de fietsen weer in het
fietsenhok plaatsen en door de schoolpleiningang naar binnen gaan. Ook de kapstokken zullen weer
‘gewoon’ gebruikt gaan worden.
Alle groepen zullen door de eigen leerkracht na elkaar naar binnen gelaten worden.
Activiteiten
De excursies naar Westerbork en het Rijksmuseum zullen helaas niet doorgaan dit schooljaar. Gezien
het feit dat het hier (grotendeels) binnen activiteiten betreft waarbij leerlingen van meerdere
scholen gemengd worden.
Schoolreizen
De schoolreizen zullen we niet door laten gaan zoals we dat andere jaren deden.
Dit omdat er veel binnen activiteiten zijn, die nog niet toegankelijk zijn en omdat we ook hier geen
leerlingen van meerdere scholen willen mengen.
Wel gaan we ter compensatie een leuke onvergetelijke dag in en om school organiseren. Hierover is
contact geweest met de activiteitencommissie en ook die steunen ons plan. De organisatie hiervan is
in gang gezet!
Groep 8
Net als vorig schooljaar heeft ook de huidige groep 8 een bijzonder afscheidsjaar.
We zien nu gelukkig wel wat meer mogelijkheden, maar ook nog wel drempels.
De groep heeft met de kinderpostzegelactie een reisje naar Duinrell gewonnen. Door alle
beperkende maatregelen wordt dit omgezet naar een activiteit op school / in Kloosterhaar. De
leerlingen uit groep 8 verdienen een mooi alternatief. Zodra daar meer over bekend is, zal dat via de
schoolapp gedeeld worden.
Het schoolkamp zal (zoals het er nu uitziet) gewoon door kunnen gaan. De activiteiten zullen worden
aangepast naar de mogelijkheden die er zijn, dus alleen met onze eigen groep 8 en de activiteiten
buiten.
Er is ook een besluit genomen over de afscheidsavond en ook die zal (zoals het er nu uitziet)
doorgaan. Per leerling mogen dan twee personen aanwezig zijn. De voorstelling voor opa’s, oma’s en
oudere broers en zussen zal helaas niet doorgaan.
Natuurlijk wordt er ook toegeleefd naar de vossenjacht en ook deze zal (zoals het er nu uitziet)
gewoon door kunnen gaan.

HVO/GVO
Met ingang van de komende week zullen de lessen HVO/GVO weer plaats gaan vinden. We zullen juf
Gwendy en juf Hanneke met open armen verwelkomen.
Juf Ria heeft een kaart naar school gestuurd. Hierin brengt ze haar groeten over aan alle leerlingen
en de ouders.
Helaas gaat het op dit moment met haar nog niet heel erg goed. Het geeft haar veel steun te weten
dat haar man in goede handen is, maar ze mist zijn aanwezigheid enorm en vindt het lastig om het
gemis een plekje te geven.
Snappet… of snappet niet?
Er zijn veel ontwikkelingen in onderwijsland, één van de ontwikkelingen is bijv. dat er steeds meer
digitaal gewerkt wordt.
Wij werken alweer een aantal jaren met de digitale methodes voor rekenen, taal en spelling en in
groep 7/8 wordt gewerkt met Snappet. We wilden dit verschil graag omzetten naar een doorgaande
lijn voor de hele school.
Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de digitale reguliere methodes, Snappet, Gynzy en de
mogelijkheden tot adaptief onderwijs. Tevens zijn de leeropbrengsten onder de loep genomen. Na
een experimenteerperiode van een aantal maanden is er besloten om vanaf volgend schooljaar
binnen school volledig over te stappen op Snappet.
We hebben gekeken naar een werkwijze waarin aan de individuele behoeften van iedere leerling
tegemoet wordt gekomen. Met als doel het aanbod zo te creëren dat de leerlingen zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen.
Leerkrachten kunnen met Snappet zeer gericht lesgeven en de benodigde hulp bieden. Uitgaande
van de leerlijnen binnen een leerjaar en daarin alle doelen die er aan bod komen.
Groep 3-4 werkt binnen Snappet met een eigen werkpakket waarin de week- en blokdoelen worden
geplaatst. De leerlingen kunnen adaptief werken ter aanvulling van de schriftelijke verwerking die in
de klas behandeld wordt.
Rekenen leent zich bij uitstek goed voor Snappet. Echter blijft het concreet handelen met materialen
is belangrijk en dat zal dus onderdeel blijven van het lesaanbod.
Taal, spelling en begrijpend lezen zal geleidelijk aan via Snappet worden aangeboden. Schrijven (van
bijv. teksten) zal een belangrijk onderdeel blijven voor de motoriek én voor de ‘inprenting’.
(Voor meer informatie verwijzen we u graag naar https://nl.snappet.org )
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