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Kinderboekenweek: Worden wat je wil
Deze week ronden we de activiteiten rondom de Kinderboeken week af. In
alle groepen is er veel aandacht besteed aan het lezen van boeken en het
thema wat wil je later worden? Gisteren werd er in de speelzaal de finale
voor het voorlezen gehouden.
Parst, Noortje en Julia lazen uit een zelfgekozen boek voor waarna de jury
voor de moeilijke taak stond om een winnaar aan te wijzen. Vandaag zijn in
alle groepen de gouden en zilveren griffels en penselen uitgereikt voor de
mooiste verhalen en tekeningen. Met veel plezier kijken we terug op zeer
geslaagde themaweken rondom de Kinderboelenweek!
Van links naar rechts de drie finalisten die
aan de voorleeswedstrijd deelnamen:
Parst, Noortje en Julia. Met een miniem
verschil werd uiteindelijk Parst die voorlas
uit het boek “De sleutel van de pomp van
Velsen” uitgeroepen als winnares.
Ouderbetrokkenheid
Op de vraag aan ouders om in de klas over hun beroep te komen vertellen is
met veel enthousiasme gereageerd. We hebben veel vaders en moeders met
uiteenlopende beroepen als gastdocent mogen verwelkomen. De ouders
wisten met hun “colleges” de kinderen enorm te boeien! Heel veel dank aan
alle ouders die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan een
geslaagde Kinderboekenweek. Ook heel veel dank aan de politieagent,
douanebeambte, gevangenisbewaarder, brandweer, verpleegkundige,
pleegzorg, keepertrainer, bloemist en medisch wetenschapper. Voor veel
kinderen zijn dit onvergetelijke ervaringen.
Studiedag 25 oktober
Tijdens de studiedag van 25 oktober a.s. krijgen we in de ochtend scholing
op het gebied van de nieuwe rekenmethode en het rekenonderwijs. Een
rekenspecialist van Onderwijs & Advies zal ons informeren over het EDI
instructiemodel en vragen vanuit het team beantwoorden.
In de middag staat een scholing over het onderwijs in het algemeen op het
programma. Dit traject “Impact op leren” wordt door Niek Peereboom,
onderwijsadviseur van Onderwijs & Advies begeleid. Impact op leren staat
voor écht het verschil kunnen maken in het leren en de ontwikkeling van je
leerlingen. Weten en meten wat je impact is en waarom je welke strategieën
op welk moment hierin toepast, maar ook verandering doorvoeren en
stappen durven zetten in onderwijsvernieuwing.
Impact op leren is een sterk, krachtig, wetenschappelijk onderbouwd
programma dat daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen op een
school.

Rots & Water
Na de herfstvakantie starten we in groep 5 en 6b met een serie Rots & Waterlessen. Na
ongeveer zes weken wordt deze training ook aan 6a aangeboden. Rots & Water is een
training voor kinderen om te leren samenwerken, vertrouwen te hebben in zichzelf en
op te komen voor jezelf. We leren om grenzen aan te geven en die van anderen te
respecteren. We maken daarbij gebruik van fysieke oefeningen en bieden de lessen aan
in de speelzaal. Doel van de training is het bevorderen van een positieve ontwikkeling
van sociale en emotionele competenties. Hoe zien leerlingen zichzelf, hoe zien zij de
ander en hoe ga je op een positieve manier met elkaar om? In elke les worden de
oefeningen regelmatig afgewisseld met momenten van zelfreflectie en gesprekken.
Ouders van deze groepen ontvangen na elke les een kort verslag van wat er die les is aangeboden, zodat men er
ook thuis over in gesprek kan gaan. We zijn van plan om voor geïnteresseerden een informatieavond aan te
bieden over deze training en de mogelijkheid om zelf enkele oefeningen te ervaren. Informatie hierover volgt nog.
Ik ben er overigens erg trots op het feit dat twee collega’s (juf Hetty en Melike) de driedaagse training in
Nieuwegein gaan volgen, zodat we op De Zeester straks drie gediplomeerde trainers hebben die deze training
mogen geven.
Vertrek juf Barbara
Juf Barbara heeft een baan in Amsterdam geaccepteerd. Zij krijgt daar de mogelijkheid om meer beleidsmatig te
gaan werken: twee dagen taalcoördinator en twee dagen voor de klas. Zij vertelde mij, dat ze dit een prachtige
kans vond om haarzelf verder te ontwikkelen en dat ze deze kans graag wilde nemen. Helaas gaan wij een goede
leerkracht en fijne collega missen, maar wij gunnen ook iedereen zich te ontwikkelen en wensen Barbara veel
succes. Na de kerstvakantie zal Barbara na bijna 15 jaar de Zeester gaan verlaten. We zijn hard op zoek naar een
goede vervanging en hebben er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. Maar wellicht kent u ook iemand uit
uw omgeving, die op zoek is naar een baan in het onderwijs en kunt u hem of haar op de vacature wijzen.
Welkom Nemo
Deze week is Nemo gestart met de verhuizing naar het lokaal op de begane grond naast het lokaal van groep 1/2a.
We heten hen van harte welkom, kijken uit naar een fijne samenwerking en wensen hen veel plezier in het
nieuwe lokaal.
Compliment
We werken allemaal hard om samen er een fijne school van te maken. Het is dan ook heerlijk om een
compliment te krijgen voor het werk waar je met elkaar elke dag mee bezig bent. Gisteren kwam er een leerling
uit groep 7 naar me toe, die dit jaar als zij-instromer is gestart op de Zeester. Dat was voor hem in het begin best
spannend. Zo maar in een bestaande groep instromen waar kinderen al jarenlang van deel uitmaken en daar je
‘plekje’ moeten vinden is niet eenvoudig. Daarom vond ik het prachtig, dat hij naar mijn kantoortje kwam en met
een stralend gezicht zei: “Meester Mark, ik wil zeggen dat ik het heel erg naar mijn zin heb op school. Het is echt
een hele leuke school! Ik vind de juf heel aardig en de kinderen erg leuk. Ik heb ook al veel vrienden en
tutorlezen is echt heel leuk.”
Belangrijke data
18 oktober
Herfstvakantie t/m 24 0ktober
25 oktober
Studiedag – alle kinderen vrij

Samen maken we er een
fijne school van!

