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Agenda (zie ook maandkalender verderop in dit Hoge Woord)
4 november

:

Studiedag, geen lessen

November
Coronatijd
De ontwikkelingen rond corona in Nederland blijven spannend. Als er nieuwe coronamaatregelen komen
die gevolg hebben voor onze school dan communiceren we dat via een extra nieuwsbrief.
Projecten op school
In de onderbouw is het project Dinosaurussen inmiddels afgerond en gaat het nu over vervoer.
De middenbouw heeft zich verdiept in de tijd van Ridders en Kastelen. De tijd van Romeinen en Grieken
stond centraal in de bovenbouw. De komende tijd gaat veel aandacht naar Sinterklaas en Kerst.
We hopen dat deze feesten zoveel mogelijk door kunnen gaan. In het Hoge Woord willen we weer
regelmatig onder het kopje ‘Uit de bouwen’ meer gaan vertellen over onze projecten en thema’s
vanuit de verschillende bouwen.

Wat we bespreken op de studiedagen
Op de studiedagen 1 en 2 oktober is, naast afstemming met het team en per
bouw over lopende zaken, de aanpak technisch en begrijpend lezen op onze
school met het hele team besproken. Voor begrijpend lezen verdiepen we ons
in Close Reading, een aanpak om kinderen dieper te laten graven in teksten.
Het idee is opgepakt om te werken met teksten verbonden aan de projecten in
het kader van begrijpend lezen én projectverdieping. De uitkomst van het
oudertevredenheidsonderzoek is, nadat het al bij alle oudergeledingen op de
agenda heeft gestaan, per bouw onder de loep genomen en daarna op
2 oktober besproken in klankbordoverleggen per bouw tussen alle
stamgroepleiders en een vertegenwoordiging van stamgroepouders, MR en OR.
Het was een waardevol overleg. Het verslag daarvan staat op onze website
bij Onze school/schooldocumenten.
Op de studiedag van 4 november kijken we als team naar onze rapportfolio’s
en de projecten.
Rapportfoliogesprekken in februari
Bij de start van het schooljaar zijn oudergesprekken gehouden. Normaliter
voeren we in november de rapportfoliogesprekken, met kind en ouders. Op
verzoek van vele ouders en van het team hebben we de uitgave van en het
gesprek over het rapportfolio verplaatst naar begin februari. Door het
rapportfolio en het gesprek te verplaatsen, creëren wij de mogelijkheid ook de
gegevens van de Cito-toetsen te bespreken. Meer informatie over inschrijven
voor de rapportfoliogesprekken volgt tegen die tijd.

Grote pauze
In de grote pauze lopen naast de overblijfouders ook een teamlid en Wim onze conciërge op het schoolplein. We willen
hier nog eens benadrukken dat als er iets is dat kinderen altijd naar één van de overblijfouders, de conciërge of een
teamlid kunnen lopen.
Nieuwe ruimte in de hal
In de hal onder de bibliotheek is een nieuwe
lesruimte gemaakt. Daarin kunnen onze
onderwijsassistenten en stamgroepleiders
groepjes kinderen extra begeleiden. Ook kan
hier in de middagen stil gewerkt worden. Deze
ruimte heeft De Waterval als naam gekregen.

Nieuw keukenblok bij de Poema’s
In het lokaal van de Poema’s is met hulp van ouders een nieuw
keukenblok geplaatst. Het ziet er mooi strak en fris uit!
Nieuwe chromebooks en digibord
De 22 nieuwe chromebooks zijn inmiddels in de bovenbouw in gebruik genomen. In De Waterval is een digibord
geïnstalleerd. Zo houden we onze ICT up to date.
Hartelijke groet namens het hele team
Johan van der Pols
Intern Begeleider op ’t Hoge Land
Als intern begeleider ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg van de school. Dit betekent dat ik stamgroepleiders
en de kinderen ondersteun bij alle vragen die kunnen ontstaan tijdens de jaren van een kind op de basisschool.
Dit ondersteunen kan op vele manieren. Vaak gaat het om een hulpvraag van een stamgroepleider. Deze vraag kan
gaan over een individueel kind, of over de hele groep, of over iets wat de hele school aangaat. ‘Op welke manier helpen
we een kind nog beter de sommen tot 10 aan te leren?’, ‘Hoe komt het dat de leesontwikkeling zo moeizaam gaat?’,
‘Wat kunnen we in de groep doen om het samenwerken te bevorderen?’, ‘We willen de kinderen vaardig maken in het
begrijpend lezen, wat zijn afspraken die we in de hele school daarover maken?’
Ik kijk samen met de stamgroepleider naar mogelijkheden in de groep, maar ook naar mogelijkheden buiten de groep.
Hulp buiten de groep noemen we RT, remedial teaching, dan krijgt een kind extra tijd in de week in een klein groepje om
meer te oefenen met bijvoorbeeld lezen, spelling of rekenen. Ook kunnen we, altijd in samenwerking met ouders, kijken
naar mogelijkheden buiten de school. Is bijvoorbeeld onderzoek gewenst, om meer helderheid te krijgen over een
hulpvraag? Of denken we dat extra ondersteuning in de grove of fijne motoriek nodig is? Samen met de
stamgroepleiders en de ouders kijk ik mee waar ondersteuning gewenst of nodig is.
Heb je een hulpvraag over je kind, wil je iets overleggen? Leg de vraag als eerste neer bij de stamgroepleider, hij of zij
staat het dichtst bij je kind. Schroom niet om mij te betrekken bij het overleg. Je bereikt mij het gemakkelijkste via de
mail: ib@jenaplanepe.nl
‘Bijzonder boeiend’, is het motto van de school. En dat is ook zeker te zeggen over mijn werk als intern begeleider! Geen
groep, geen kind, geen ouder, geen stamgroepleider, geen dag is hetzelfde!
Lorel Vlaanderen
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Kerstworkshop woensdag 9 december
Ook al is Sinterklaas nog niet in het land, toch even jullie aandacht voor het volgende.
We hebben op onze school een prachtige traditie en dat zijn de kerstworkshops. Hierin zijn jong en oud in een hele
bijzondere en fijne sfeer creatief met elkaar bezig. We hopen van harte dat het dit jaar door kan gaan. We gaan de
voorbereidingen in ieder geval in gang zetten.
We hopen het ook dit jaar weer voor elkaar te krijgen met steun van veel ouders. We zullen uiteraard rekening gaan
houden met de 1,5 meter regel en iedereen krijgt een eigen lokaal/ plek om zo de looproutes tussen elkaar minimaal te
houden.
We vragen jullie om in de kerstworkshop app te komen om zo goed en snel te kunnen communiceren.
We hebben een kleine inventarisatie gedaan onder een aantal ervaren workshop ouders en er is zeker draagkracht om
weer mee te doen. Dit zijn er echter niet genoeg vandaar deze oproep. Dus heb je/jullie een leuk idee, meld dit dan via
onderstaand emailadres of noteer op de lijst en de stappen volgen verder vanzelf.
Voor ons is het erg fijn als je de workshop ook wilt voorbereiden en ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dit betekent dat je
een voorbeeld (klaar op 7december) maakt en dat je de materialen op 9 december klaar hebt staan, zodat je 2 x een
groep van ongeveer 10 kinderen kunt begeleiden. Je hebt 2 x 45 minuten en aan het eind van de ochtend wordt dit in de
viering geshowd. Hierbij kunnen waarschijnlijk geen ouders aanwezig zijn.
Wellicht wordt er gefilmd en dit gedeeld op klasbord.
De kinderen zijn vaak heel trots, leuk om te zien.
Veel materialen zijn op school te vinden, voor speciale materialen en bijbehorende kosten even met de KV groep
overleggen d.m.v. mail of app. Er is budget. Wij hebben ook een ideeënboek liggen, hier kun je inspiratie opdoen. Laat
dit ons weten. Er zijn inmiddels al heel wat ouders die ervaring hebben, die kun je vast ook aanspreken.
Mocht je niet kunnen voorbereiden, maar wel op 9 december kunnen helpen is dit ook erg fijn. Dan delen we je in bij
iemand die de voorbereiding al doet.
Dit kun je via de mail aangeven. Denk niet alleen aan knutselactiviteiten. Ook muziek, dans, fotografie, of een andere
vorm wordt zeer gewaardeerd.
Vanaf volgende week hangt de inschrijflijst buiten bij het lokaal van sterrenhemel.
Maar mag dus ook via de mail, noteren wij het.
Voor verdere vragen schiet ons aan of mail ons marielladereuver@gmail.com
In een latere nieuwsbrief volgt er meer informatie.
Nu maar hopen dat het ook door kan gaan!
KV team;
Debbie en Mariella

Nieuws vanuit de Ouderraad
Verplaatsing ALV naar 12 november
Beste ouders,
De Algemene Ledenvergadering van de ouderraad die gepland stond op 29 oktober is helaas niet doorgegaan vanwege
te weinig aanmeldingen. De ALV is nu verplaatst naar donderdag 12 november om 20 uur.
Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 vindt deze vergadering via een zoom-meeting plaats. Hierbij nodigen wij
jullie allemaal van harte uit om alsnog deel te nemen!
Wil je er bij zijn, stuur dan even een mailtje naar Petro (pvosselman@deloitte.nl). Je krijgt dan een link voor deze zoommeeting toegemaild.
We hopen jullie dan allemaal (online) te zien!
Hartelijke groet,
de ouderraad
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Nieuws vanuit Kiddo’s
Hallo allemaal,
In de herfstvakantie is er hard gewerkt bij Kiddo’s. Er is namelijk een nieuwe keuken geplaatst. We zijn hier heel blij mee,
het ziet er super uit!
Tijdens het buitenspelen vond juf Danielle een spin. Alle kinderen verzamelden zich rondom de picknicktafel en keken
naar het diertje. De spin is in een potje gedaan en samen met de kinderen bekeken in de kring. Sommige kinderen
durfden hem ook wel op hun hand te houden. Door te kijken hebben we ontdekt dat hij zwart is en 8 poten heeft. Hij
heeft ook kleine haartjes en ogen. Dit was de inleiding van het nieuwe thema ‘de spin in de herfst’.
Met de kinderen is de themabak van zolder gehaald en is het lokaal in herfstsfeer gebracht. Er hangt nu een grote spin in
de groep en we hebben een web met een lichtje.
In de grote zandtafel zitten spinnen in verschillende kleuren, kastanjes, eikels en maïs. Goed voor de senso-motoriek.
In de loop van de week zijn er van klei spinnen gemaakt. Eerst leren een balletje te draaien en dan 8 pootjes (rietjes) in
de spin steken, dan nog 2 oogjes en dan is hij klaar!
In de kringen zingen we de liedjes “de spin wiedewin” en “daar komen eens twee spinnetjes aan”. De kinderen doen
actief mee. Ze hebben zwarte handschoentjes aan met oogjes erop. Zo kunnen ze met hun handen als spinnen lopen.
In de speelzaal zijn de juffen de spinnen en zitten op de mat. De kinderen zijn de vliegjes. De spinnen willen de vliegjes
vangen en kietelen in het web. De kinderen vinden dit heel leuk, maar ook een beetje spannend.
Onze boekenmand is door de biebjuffen gevuld
met allemaal boekjes over de spin. Het boek “de
spin die het te druk heeft” werken we uit.
We gaan nog een paar weken verder met dit
thema. Zo gaan we nog spinnen stempelen, een
web van wol maken en fruitspinnetjes eten.
Bij de BSO is er iedere week een
activiteitenaanbod. De afgelopen weken is het
lokaal samen met de kinderen in herfstsfeer
gebracht.
Er zijn spinnenwebben gemaakt en die hangen
heel mooi voor het raam. Voor de donkere dagen
hebben de kinderen zelf een mummielampje
gemaakt.
Zo af en toe mediteren we ook met de kinderen in
onze gymzaal. Het brengt rust en dat is wat de
kinderen als prettig ervaren.
De activiteiten worden samen met de kinderen
bedacht. De kinderen hebben hier veel inbreng in.
Maar ook is er een activiteitenmap in de groep,
met daarin heel veel activiteiten op allerlei
gebieden. Denk aan binnen- en buitenactiviteiten,
spelletjes in de gymzaal, creatieve activiteiten etc.
De kinderen kiezen zelf of ze meedoen met de
aangeboden activiteiten of liever iets anders gaan
doen. Vrij spelen kan altijd, binnen en buiten is
genoeg te doen!
Groetjes,
Team Kiddo’s
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Kalender ‘t Hoge Land maand November 2020
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