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Mad Science
Na een knallende aftrap met een spectaculaire,
nieuwe Science show op 12-11-2021, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is
voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op dinsdag om 14:45, vanaf 7-12-2021. De lessen duren een
uur. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een
nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter
zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij
minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende
inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan
t/m 29-11-2021. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien: het is zo gewoon en ook zo ingewikkeld. Iedereen
heeft er wel eens vragen over. Dit kunnen heel kleine of eenvoudige vragen
zijn, maar soms zijn er moeilijkheden waar je met elkaar niet uit komt en waar
je graag met iemand anders over wilt praten.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers,
kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over
gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen en andere professionals
weten als geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is
en wel eens vragen met zich meebrengt. Daarom staan ze naast ouders en
verzorgers om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken, vanaf de
zwangerschap tot het moment dat een kind volwassen is.
In de nieuwsbrief van het CJG (bijlage) leest u meer over wat het CJG
aanbiedt. Ook het Jeugd Gezondheid team staat klaar voor al u vragen
betreffende de opvoeding van kinderen.

Klimaattop
Je kunt er niet omheen. De klimaattop is dagelijks in het nieuws. Leerlingen (vooral in de hogere groepen) zijn erg begaan met hun toekomst en
een schone wereld. Op school wordt er dan ook in verschillende groepen
aandacht besteed aan de klimaattop. In groep 8 zijn de leerlingen vooral
geïnspireerd door Teamseas. Vorige week is er door Teamseas een groots
initiatief gestart waarbij initiatiefnemers (Mr Beast & Mark Rober) geld
proberen te verzamelen voor de opruiming van de oceanen, zeeën en
rivieren.

Al eerder zijn zij een initiatief gestart, waarbij er voor elke 1$, één boom werd geplant. Deze actie
heeft ervoor gezorgd dat er al 23.392.695 bomen geplant werden. Nu zijn zij terug met een nieuw
initiatief: Het opruimen van plastic uit de oceanen, zeeën en rivieren. Voor elke 1$ wordt er
ongeveer een halve kilo plastic en viezigheid uit de wateren gehaald. In groep 8 hebben leerlingen
creatieve manieren bedacht om geld in te zamelen om een bijdrage te leveren aan het geweldige doel
van Teamseas. Na één week staat het totaal (door lege plastic flessen op te halen) al op €33.30! De komende
weken gaan zij nog door om nog meer manieren te bedenken waarmee zij hun steentje kunnen bijdragen en
hebben tevens het plan opgevat om een dag op het strand afval op te ruimen. Wilt u meer weten over dit
initiatief, dan kunt u zichzelf meer verdiepen op:
• teamseas.org
• https://www.youtube.com/watch?v=cV2gBU6hKfY
• https://www.youtube.com/watch?v=pXDx6DjNLDU
Rots & Water
Met trots melden we dat twee collega's, (juf Hetty en Melike) met succes de driedaagse training hebben gevolgd
en nu ook bevoegd zijn om Rots en Waterlessen te geven. Rots & Water is een methode om sociale competenties
te trainen en ontwikkelen. Door middel van lichamelijke oefeningen en opdrachten leren kinderen zichzelf en de
ander beter kennen, werken zij aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Het Rots en Water
programma wordt beschouwd als een weerbaarheids- en uiterst effectief anti-pest-programma.
Mindsettraining
Op De Zeester bieden wij tevens de mindset training aan. De term ‘mindset’ staat voor de overtuiging die
kinderen hebben over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset (fixed) en een groeimindset (growth). Kinderen met een
overwegend vaste mindset hebben de overtuiging dat hun intelligentie vast staat en dat deze niet of nauwelijks te
veranderen is. Zij zullen het maken van fouten dan ook meestal niet zien als ontwikkelingskans, maar als
bevestiging dat ze iets niet kunnen. Kinderen met een groeimindset accepteren dat je sommige dingen moet leren
door te oefenen en dat fouten maken bij het leerproces hoort.
Omdat meer- en hoogbegaafde kinderen vanuit hun vroege jeugd hebben meegekregen dat zij veel dingen
‘vanzelf’ kunnen of heel snel en zonder veel oefening, zullen zij eerder de neiging hebben een vaste mindset te
ontwikkelen. Dit kan hen in hun schoolontwikkeling hinderen om nieuwe dingen te proberen of te accepteren dat
zij ondanks hun hoge intelligentie voor sommige lesstof een uitgebreidere instructie of extra oefening nodig
hebben.
Rekenen in groep 1/2
Rekenen begint al spelenderwijs bij de kleuters. Hier
wordt vooral gebruik gemaakt van spelend en
werkend leren. Vorige week zag ik een les waarbij
kinderen in de speelzaal al tellend het juiste aantal
kastanjes bij een Pilon met cijfer moesten leggen.
Een mooie combinatie van tellen, cijferherkenning
en bewegend leren!
Belangrijke data
01 december
Viering Sint
23 december
Viering kerst

