16 januari 2020

Vrijdag 17 januari
Maandag 20 januari
Dinsdag 21 januari

Juf Mieke jarig

Woensdag 22 januari
Donderdag 23 januari
Vrijdag 24 januari

19 januari

:

Ruben

12 jaar

groep 8

Jaimy

7 jaar

groep 3

20 januari

:

Lex

6 jaar

groep 1/2a

21 januari

:

Bas

9 jaar

groep 5

22 januari

:

Ola

10 jaar

groep 5

17 januari

: ouders van Levi Sahi

24 januari

: ouders van Kyan en Myla Vastbinder

Beste ouders,
Staken
Er is een kans, dat ik u een dezer dagen ga melden, dat de kinderen op 30 en 31 januari niet op school worden
verwacht.
Ik kan u hierover helaas nog geen duidelijkheid geven. Minimaal een week van te voren krijgt u bericht!
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Ziek
Juffrouw Brigitte is helaas nog ziek. Op maandag en dinsdag viel juf Elly voor
haar in.
Aanstaande vrijdag komt Anneke Bader, een oude bekende voor velen.

Leerplein
Zoals u weet is het leerplein een pilot. Afgelopen teamvergadering hebben
wij met elkaar gesproken welke voordelen het leerplein biedt en waar nog
kansen liggen.
Wij merken dat wij nu structureel aanbod kunnen bieden aan leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben. Dit bevordert het welbevinden van de
kinderen en vermindert de werkdruk van de groepsleerkrachten.

Door het voortdurende toezicht op het leerplein van juf Karin of juf Wendy, werken de kinderen er rustig en durven groepsleerkrachten ook kinderen de vrijheid te geven om buiten de klas te werken. Daarnaast lukt het juf
Karin om leerlingen te begeleiden met hun vrije keuzetaak (een taak met een eigen onderzoeksvraag). Het werken met een keuzetaak was tot nu toe beperkt tot groep 8. Dit willen wij graag verder uitbouwen.
Verder zouden wij graag nog zien dat leerlingen op het leerplein extra instructie durven vragen op eigen verzoek.
Hiervoor moet zichtbaar worden wanneer de leerpleinleerkracht beschikbaar is.
Kortom wij zien nog kansen voor het leerplein, maar wij zijn op de goede weg.

WIJdeVenen-middag
Gistermiddag was een middag voor alle medewerkers van WIJdeVenen. Wij hebben een hoorcollege gekregen
van Mark Mieras (wetenschapsjournalist, schrijver en spreker).
Hij gaf aan dat wij als leerkrachten het verschil kunnen maken voor onze kinderen. Wij moeten er voor zorgen
dat leerlingen nieuwsgierig durven te zijn, zich durven te vergissen, dingen durven te laten gebeuren en in interactie met elkaar durven te zijn om zo optimaal mogelijk te kunnen leren.
Aan ons als leerkrachten de uitdaging om de leerlingen de ruimte te geven om te durven.

Hans Broekkamp

TREFWOORD: PECH
Tegenover geluk staat ongeluk, pech.
Wat maakt dat mensen zich ongelukkig voelen? En hoe gaan ze om met domme pech, met verdriet en ziekte,
met het gevoel dat ze niet voldoen of met de armoede waarin ze leven? Kortom: wat is de betekenis van al die
‘ongelukkigheid’ in ons leven?
Als er een geluksvogel bestaat, dan ook een pechvogel. Dus ook hij laat van zich horen. Wat overkomt hem? Hoe
gaat hij om met domme pech?
Ook kinderen zit het geluk niet altijd mee. Daarover kan Pippa meepraten. Hoe kun je elkaar dan helpen? Wat
kan de situatie verzachten? Soms kan pech ook overgaan in geluk. Zeker in sprookjes. Assepoester is degene die
thuis al het vuile werk moet opknappen, maar ze heeft op een dag het geluk van de wereld als zij met de prins

mag trouwen.
In de Bijbelverhalen zijn het de kwetsbare mensen die aandacht krijgen en geluk ervaren.
Dit lezen we in het verhaal van Bartimeús.

Dank jullie wel voor het sparen van de eierdozen. Wij hebben er nu genoeg om mee te knutselen.

Tafels
Deze week krijgen de kinderen weer een nieuw briefje mee. Daarop staan de tafels die zij moeten oefenen. De
toets is op dinsdag 28 januari. Succes met oefenen voor de volgende toets.
Woordenschat
De woorden van dit thema gaan over sprookjes. De woorden zijn:
•

betoveren

•

in een sprookje leven

•

betovering

•

magisch

•

dwerg

•

sprookje

•

eenhoorn

•

sprookjesachtig

•

elfje

•

vertellen

•

fantasie

•

sprookjesfiguren

•

fantaseren

•

er was eens …

•

fee

•

en ze leefden …

Zij-instroom opleiding leerkracht basisonderwijs
Voel jij je verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen en wil je hier een substantiële bijdrage aanleveren dan ben jij de zij instromer die we zoeken!
In het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Gouda, Zoetermeer e.o.) slaan de primair onderwijs besturen de handen ineen door gezamenlijk een incompany zij-instroom opleiding aan te bieden.

Als zij-instromer sta je direct, met begeleiding, voor de groep en krijg je gedurende twee jaar de benodigde opleiding aangeboden door de aangesloten besturen in samenwerking met de Hogeschool Leiden.
Om in aanmerking te komen voor deze opleiding beschik je in elk geval over een afgeronde bacheloropleiding.
Wil je meer weten over het traject en de te nemen stappen kom dan naar onze informatieavond op woensdag
22 januari a.s. van 19.30 uur – 21.30 uur bij Vergadercentrum Alphen, Prinses Marijkestraat 20, 2404 BC Alphen
aan den Rijn.
Aanmelden: Stuur een mail naar info@rtccella onder vermelding van ‘voorlichting zij-instroom’.

