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Studiedag 12 februari
Maandag 12 februari hebben we met het hele team een studiedag gehad.
Deze dag hebben we benut om met elkaar te kijken waar we staan. We
zijn ongeveer halverwege het schooljaar en de M-(midden) toetsen waren
allemaal afgenomen. Deze toetsen geven ons veel informatie; allereerst
over de individuele ontwikkeling van iedere leerling, maar ook over de
ontwikkeling van de groep en zelfs van de school. We gebruiken deze
gegevens om te kijken of er bepaalde vakken of onderdelen extra
aandacht nodig hebben in de school. Zo hebben we eerder het rekenen
aangepakt en vorig schooljaar en dit schooljaar hebben we extra ingezet
op het begrijpend lezen. Ook kan het zijn dat in een bepaalde groep
bijvoorbeeld het lezen heel goed
gaat maar het rekenen wat minder.
Dan betekent dat wat voor ons
onderwijs in die groep. De
leerkracht analyseert dan de toetsen
en gaat plannen voor de komende
periode; in dit geval is dat dan meer
tijd en aandacht voor rekenen. Ook
wordt dan bekeken welke
onderdelen van rekenen nog lastig
zijn, bijvoorbeeld meten en
klokkijken. De leerkracht gaat dan
kijken of deze onderdelen de
komende periode voldoende aan bod
komen en extra lessen inplannen
voor deze onderdelen. Het is heel prettig om dit samen tijdens zo’n
studiedag te doen, we kunnen elkaar helpen en echt de tijd nemen om dit
goed in te plannen. Ook hebben we gekeken wat individuele leerlingen
nodig hebben en ook dit ingepland tijdens de lessen of tijdens het
zelfstandig werken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een leerling de

deelsommen van de toets niet goed gemaakt heeft. Dan zorgt de
leerkracht ervoor dat deze leerling extra uitleg krijgt op dit onderdeel en
extra oefentijd zodat dit onderdeel toch beheerst wordt. Dit zijn zaken die
ook na iedere les en iedere methodetoets worden bekeken. Zo worden de
vorderingen van iedere leerling dagelijks gevolgd, de lessen voorbereid en
de ingezette acties geëvalueerd.

Rots & Watertraining:
De Schothorst is weer 2 Rots & Watertrainers
rijker! Meneer Marc en juf Esther hebben
deze training succesvol afgerond en zullen nu
ook in de klas de trainingen gaan geven. Van
harte gefeliciteerd! De basisbegrippen binnen
Rots en Water zijn: zelfbeheersing,
zelfvertrouwen en zelfreflectie.Vanuit deze
basis werken we met de leerlingen aan
zelfvertrouwen, assertiviteit, communicatie
en zelfbewustzijn. Dit alles met als doel een
stevig ‘huis’ te bouwen waardoor de leerling
beter om kan gaan met bijvoorbeeld
conflicten waardoor het beter in staat is tot
zelfverdediging en het aangaan en
onderhouden van contacten en relaties.
Hierin zit echter wel een overdachte opbouw. Binnen de groepen 1 en 2
wordt vooral gewerkt met spelletjes die gericht zijn op
lichaamsbewustzijn. In de groepen 3 en 4 ligt het accent op respect.
Binnen de groepen 5 en 6 wordt respect uitgebouwd naar een stukje
weerbaarheid, waarbij dit in groep 7 en 8 wordt aangevuld met
zelfverdediging.

‘Koninklijke’ Halviering
Graag willen we u vast uitnodigen
voor onze ‘Koninklijke’ halviering. Op
donderdag 26 april, de dag vóór
Koningsdag en ook de meivakantie
zullen alle groepen in de hal optreden
voor ouders. Dit keer in het thema
‘Koningsdag’. Wij verwachten rond
13:00 uur te beginnen en om 14:15 te
eindigen. Zet het vast in uw agenda!
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Nieuwsbrief
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie t/m 2 mrt
ICC project thema Textiel/Kleding t/m 30 mrt
Luizencontrole
Nieuwsbrief
Gr. 7 naar ‘t Gerbrand pannenkoeken bakken 11.30 u
SWIM gr 7 en 8 9.30 u
SWIM gr 4/5 en 5/6 10.20 u
Nieuwsbrief
Witte Donderdag
Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
1e Paasdag
2e Paasdag
alle leerlingen vrij
Tentoonstelling Project Textiel/Kleding!

