
 
 
 
 

   
 
 

 

Maandinfo oktober 2018 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
De eerste 5 weken zitten er bijna op! We zijn voortvarend gestart en na enige gewenning aan de nieuwe 
klas of nieuwe meester of juf, en zie ik dat er hard gewerkt wordt en weer nieuwe activiteiten worden 
ingezet. 
 
Zo zijn we ook weer gestart met Snappet, vanaf groep 5 t/m 8. Ik heb in voorgaande maandinfo’s wel 
eerder al over verteld. 
Alle leerlingen van deze groepen maken hun opgaven van rekenen, spelling, woordenschat niet meer in 
werkboeken maar op hun eigen tablet. (die hebben we in bruikleen) 
Dat heeft een aantal voordelen:  
- de leerling ziet gelijk of hij/zij de opgave goed gemaakt heeft en kan direct verbeteren. 
- de leerkracht kan de leerlingen volgen. Individueel, maar ook in één oogopslag de hele groep. Zo kan 
hij/zij zien welke leerlingen goed gaan en welke leerlingen misschien nog enige uitleg nodig hebben.  
We denken dat het werken met Snappet, onze leerlingen kan helpen om zelf hun eigen niveau omhoog te 
brengen. 
Met een mooi woord is dit een vorm van gepersonaliseerd leren; leerstof aangeboden krijgen op het 
niveau van elke individuele leerling. Geïnteresseerd? Meer informatie vindt u op http://nl.snappet.org. 
 
Deze manier van werken past heel goed bij ons streven om leerlingen bewuster te maken van hun eigen 
manier van leren! Niet alleen kun je invloed hebben op wat je leert, maar ook hoe je leert. 
We maken voor leerlingen inzichtelijk wat het doel is waaraan gewerkt wordt en hoe je er voor staat. 
Ook gebruiken we weer de posters, die we gemaakt hebben voor rekenen. Op deze poster staat precies 
vermeld wat er in het betreffende blok wordt geleerd en aangeboden. Op grafiekjes aan de wand kunnen 
leerlingen ook zien of ze de lesstof dan al in voldoende mate beheersen. We hopen dat de leerling dan zelf 
ook ontdekt, dat er misschien onderdelen zijn die extra geoefend kunnen/ moeten worden. De leerling kan 
en mag hier zelf ook initiatief in nemen! 
 
De info- avonden hebben inmiddels plaatsgevonden. Ik hoop dat de kennismaking met de nieuwe groep u 
is bevallen. De ouder-kind gesprekken hebben we dit jaar niet gepland. Wel vinden we het belangrijk om 
met u in gesprek te blijven over uw kind. Want samen kunnen we zorgen voor een zo goed mogelijke 
begeleiding. Daarom heeft u afgelopen week een formulier ontvangen, waarop we wat invullende 
informatie aan u vragen. Als u daarnaast nog behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht, dan kan 
dat natuurlijk altijd! 
 
Ook dit schooljaar wordt de lessenserie ‘aandacht training’ opnieuw in alle klassen aangeboden. 
Een ‘onderhoudspakket’ met een korte periode aan het begin van het schooljaar en een tweede korte 
periode verderop in het schooljaar. 
De kinderen leren in deze lessenseries o.a. om zich beter te focussen op hun taak, als dat nodig is. bv bij 
het zelfstandig werken of bij een toets.. 
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Kortom zelf bewuster leren om zo de eigen prestaties te verbeteren. 
De lessen worden gegeven door juf José Leeuw. Zij blijft natuurlijk ook altijd te raadplegen als u merkt dat 
uw kind wellicht even niet zo lekker in zijn of haar velletje zit. 
 
Dit jaar doen we net al vorig jaar niet mee met de lessen van de cultuurcoach, maar zitten we niet stil op het 
gebied van cultuur en creativiteit. 
We hebben dit schooljaar opnieuw een echte vakleerkracht muziek, Titia Mijning. Zij geeft lessen aan alle 
groepen op de donderdagochtend. Misschien heeft u hierover al wat van uw kind gehoord. 

 
Ook dit jaar zijn de lessen van de ‘Kunstkoets’ onder leiding van Mieke Rozing weer gestart. 
Zij geeft tot aan de kerstvakantie diverse lessen handvaardigheid aan de groepen 3 t/m 8 
 
Alkmaar Sport verzorgt de vakleerkracht gymnastiek. Deze verzorgt de lessen op de woensdagochtend en zal 
ook diverse activiteiten op de woensdagmiddag gaan organiseren. Echter op dit moment is er nog een vacature, 
zodat we het met vervangers moeten doen (als die er zijn) totdat de vacature vervuld is. Best wel lastig, maar 
we hopen dat AlkmaarSport er in slaagt om spoedig een vast iemand voor onze school (en de Branding) te 
vinden. 

 
Verder zijn er ook al een aantal excursies gepland bij het IVN. Deze zijn vaak bij Parnassia in Bergen aan Zee en 
gaan over allerlei interessante dingen in de natuur; kriebelbeestjes, uilen, paddenstoelen etc. Voor het vervoer 
ontvangt u tzt een verzoek van de eigen leerkracht 
 
Ook onze leesconsulent Anne Dijkstra is weer aan de school verbonden:. 
Zij werkt voor bibliotheek Kennemerwaard en gaat allerlei leuke activiteiten in de school opzetten rond boeken 
en het plezier in lezen. Zij om de week op  donderdag bij ons op school. 
Wist u trouwens dat uw kind automatisch lid is van deze openbare bibliotheek. U kunt zelf ook boeken voor uw 
kind komen lenen. Evt. kunt u ze samen komen uitzoeken. 
Op zijn er ouders die de peuters, kleuters en leerlingen van groep 3 helpen bij het uitzoeken en ruilen van 
boeken. Deze boeken mogen ook mee naar huis! 
Het zou erg leuk zijn als er nog een hulpouder zou willen komen helpen. Het kost u maximaal een uur!  
(Van 8.15 uur tot 9.15 uur) 

 

Ander ‘nieuws’. 
 
Nieuwe methodes 
We blijven ons onderwijs verbeteren en we zijn gestart met nieuwe methodes ‘aanvankelijk lezen’ voor groep 
3, en een nieuwe methode voor ons taalonderwijs. De leerlingen in groep 3 krijgen les uit de nieuwe Kim-versie 
van Veilig Leren Lezen; de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 volgen de lessen van de methode Taalactief 4. 
Beide methodes zijn modern volgens de nieuwste didactische richtlijnen. Uiteraard met bijbehorende digitale 
(oefen)software voor zowel de instructie (op touchscreen) als de verwerking. 
 
Binnenkort ontvangt u onze papieren jaarkalender. Hierop vindt u naast informatie mbt de school ook de 
activiteiten die tot nu toe gepland zijn. Uiteraard kunnen er nog activiteiten bij komen of kunnen er wisselingen 
plaatsvinden. U wordt hier dan tzt over geïnformeerd. U vindt de activiteiten overigens ook terug in de kalender 
op onze website. 
 
  



De Kinderboekenweek is deze week gestart. Dit keer is het thema ‘Vriendschap’. 
Natuurlijk vinden er op school allerlei leuke en interessante lessen en activiteiten 
plaats. De opening was vandaag met het vriendjesspel. De leerlingen gingen in kleine 
groepjes de verstopte bekende vriendjes zoeken. (Bert en Ernie, Bassie en Adriaan, 
Mickey en Minnie etc) Ook werd er een vriendschapsslinger gemaakt, die in de school 
hangt.  
De school heeft net als de voorgaande jaren alle kernboeken en een aantal bekroonde 
boeken (gouden en zilveren griffels) voor onze eigen bibliotheek aangeschaft. 
De jaarlijkse boekenkleedjesmarkt is volgende week,  woensdag 10 oktober. Vanaf 
12.00 uur mogen alle kinderen op een kleedje hun ‘oude’ boeken voor een klein prijsje 
verkopen. Wel graag zelf een kleedje meenemen. 
 
Deze week is bekend geworden dat we ook dit schooljaar weer zijn ingeloot voor het Europese schoolfruit 
programma. Dit betekent dat we vanaf 26 november weer 3x per week kunnen genieten van vers fruit.  
Dit past uiteraard binnen ons streven om gezond eten te promoten. Daarom hebben we ook meegedaan aan de 
week van de pauzehap en staat ook het nationaal schoolontbijt nog op het programma. 
 
Batterijen 
Zoals u wellicht weet staat er naast het kantoor van meester Rob een grote ton, waar we lege batterijen mee 
verzamelen. Binnenkort wordt deze geleegd, dus vul deze ton nog even verder bij! 
Het inzamelen is goed voor het milieu, maar ook voor ons! We krijgen n.l. bij elke kilo een aantal 
waardebonnen om schoolspullen voor te kopen! 
 

 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met de meer beleidsmatige kant van de school. 
Zij praten mee over o.a. de begroting, de vak inhouden, formatie etc. 
Er is nog een vacature, dus als u dit interessant vindt, meldt u dan bij de voorzitter Annemarie Melgers-Dijst. 
De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. 
 
Oudervereniging 
De oudervereniging ondersteunt enthousiast de school bij de diverse activiteiten.  
De eerste vergadering is al weer geweest en de eerste plannen zijn gemaakt. 
Binnenkort ontvangt u van de oudervereniging het verzoek om de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen.  
Het bedrag voor dit schooljaar is niet gewijzigd en bedraagt € 25,00 per kind.  
De ouderraad vraagt u vriendelijk om dit bedrag voor de herfstvakantie over te maken op hun rekening.  
U ontvangt binnenkort de brief met meer informatie. 

 

 
 Agenda. 
 
De agenda van oktober is als volgt; 
 

  

donderdag 4 oktober groep 8: PET event Alkmaar 

donderdag 4 oktober Opening Kinderboekenweek met het vriendjesspel 

Vrijdag 5 oktober juf Marlies jarig 

Vrijdag 5 oktober Dag van de leraar 

Donderdag 11 oktober Groep 6: kunstproject bij Gejut 

zondag 15 oktober juf José Leeuw jarig 

zaterdag 20 t/m zondag 28 
oktober 

herfstvakantie 

 


