Nieuwsbrief: 30 maart 2018

Belangrijke data
30 mrt.
31 mrt.
3 apr.
12 apr.

Paasweekend t/m 3 april
oud papier ophalen: fam. Jayden van Splunter en fam. Jana Donkersloot
studiedag: leerlingen vrij
nieuwsbrief 14

We leven in een ontzettend snel veranderende tijd, het is haast niet meer voor te stellen dat we zo’n 10 jaar
geleden alleen maar foto’s maakten met een fototoestel. Tegenwoordig maken we veel en makkelijk foto’s van
alles wat we doen. Zo ook op school, bijvoorbeeld tijdens uitjes/excursies, leuke herinneringen voor later.
Het delen van foto’s op social media is ook iets wat we steeds meer doen, leuk om mensen te laten zien waar je
mee bezig bent, waar je trots op bent. Toch heeft dit ook een keerzijde; op deze foto’s staan soms ook kinderen
waarvan de ouders liever niet deze foto’s op social media zien. We willen u vragen om hier alert op te zijn,
rekening te houden met de wensen van andere ouders en bij het plaatsen van foto’s u te beperken tot foto’s
waar uw eigen kinderen op staan.

Welkom op school
Deze week is Dylan gestart in groep ½. Dylan, we wensen jou een hele
fijne tijd op de Klaverwoid!

Let op!
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage met een brief over de
Koningsspelen.

Onderwijsinhoudelijk: gepersonaliseerd leren
Snappet 3.0
De afgelopen twee jaar zijn wij aan het werk gegaan om meer vanuit doelen en leerlijnen te werken
en minder vanuit de methode voor bijvoorbeeld rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. We zijn
hierbij op zoek naar een manier waarop de kinderen kunnen werken op hun eigen niveau en waarbij
de leerkrachten de leerlingen goed in beeld hebben en ze op hun niveau kunnen bedienen van
leerstof. Vanaf nu tot de zomervakantie zullen wij met groep 4 t/m 8 daarom Snappet uitproberen.
Snappet 3.0 is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.
Door te werken op tablets van Snappet of onze chromebooks zorgen we ervoor dat kinderen de
leerstof op een digitale manier kunnen verwerken. Het geeft direct feedback - je ziet meteen of je het
goed of fout hebt gemaakt. Via een overzichtsscherm kan de leerkracht zien hoe de kinderen werken.
Als veel kinderen de opdrachten fout maken, geeft de leerkracht extra instructie. Als veel kinderen de
opdrachten goed maken, kan er juist minder uitleg gegeven worden. Dat zorgt voor een effectieve
manier van werken. Elke les heeft een duidelijk doel - kinderen weten dus wat ze gaan leren én wat
ze moeten kennen of kunnen aan het einde van de les.
Snappet kan ingezet worden voor de vakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Als de
kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per
jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via
opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker.
Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn
niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen).
Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze
kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere
opgaven krijgen.
Hoe werkt Snappet voor de kinderen?
Iedere leerling uit de groep 4 t/m 8 krijgt een eigen tablet of chromebook van de school in bruikleen.
De school heeft via Snappet toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof van alle
Snappet-vakken. Dit leermiddel sluit naadloos aan op de door ons gebruikte leermethodes. Bij de
verwerking van de oefeningen die bij de methode horen, maken de leerlingen gebruik van dit tablet.
Hierdoor zijn de oefen- en werkboekjes voor deze vakgebieden niet meer nodig.
Hoe werkt Snappet voor de leerkracht?
Leerkrachten zien via hun dashboard op de pc of tablet in één oogopslag welke voortgang de
kinderen maken. Snappet helpt bij het interpreteren van de vaardigheids- en voortgangsoverzichten.
Op die manier kunnen leraren hun leerlingen optimaal begeleiden naar een beter resultaat. Met
Snappet heb je de keuze om adaptief te werken.
We zijn ons ervan bewust dat door de steeds grotere mate van digitaal werken we het
schrijfonderwijs zeker niet uit het oog moeten verliezen. Het schrijfonderwijs zal volgend schooljaar
een speerpunt worden in ons jaarplan ongeacht of we na de proefperiode wel/niet met Snappet
verder gaan.
We zullen u de komende tijd op de hoogte houden over Snappet.
Meer weten over Snappet 3.0? Kijk op www.snappet.org voor meer informatie en filmpjes.

Ouderrraad: oproep schoolkrant
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk lijkt om met een
groepje kinderen een schoolkrantredactie te vormen. Je wordt ondersteunt door
twee ouders van de ouderraad en de juffen. Het is de bedoeling dat de kinderen
samen met jou gaan vergaderen (onder schooltijd), taken verdelen en zorgen

voor een prachtige schoolkrant. Mocht je meer informatie willen of al enthousiast zijn dan kun je
contact opnemen met juf Paula, juf Annemarie, Sandra (moeder van Thijs en Koen) of Petra (moeder
van Loes en Floortje).

Kledingbeurs/bag2school
Heeft u de kledingkasten opgeruimd of was u dat nog van plan?
Goed nieuws: alle kleding groot en klein en voor alle seizoenen (mits heel), schoeisel, linnengoed en
knuffels etc kunt u inleveren tot uiterlijk 18 april op de Klaverwoid (in het lege lokaal).
Op woensdag 25 en donderdag 26 april kunt u komen “voorjaarsshoppen” om de
kasten weer aan te vullen.
De prijzen blijven klein: 0,50 / 1,- / 2,- / 5,-.
De opbrengst is geheel voor de Klaverwoid en overgebleven kleding gaat naar het goede doel ‘Bag 2
School’.
Op een rij:
Waar:
basisschool de Klaverwoid
Wanneer:
inleveren tot 18 april
Kledingbeurs: 25 april van 12.00 - 13.00 uur
26 april van 8.30 - 9.30 uur
Wat:

kleding voor kinderen en volwassen.
Denk ook aan sport- en verkleedkleren.

Wilt u wel kleding inleveren maar niet voor verkoop, zet dan op de zak ‘Bag 2 School’.
Let er alstublieft op dat de kleding heel en schoon is.

Schoolplein
We hebben een mooie nieuwe afvalbak voor op het schoolplein.
Wie wil de 2 oude afvalbakken op het schoolplein verwijderen en de nieuwe ophangen?
Wie wil de deur van de Kalebas in een mooie blauwe kleur schilderen? De grondverf is al aangebracht
en de verf is op school aanwezig.
Wij zouden erg blij zijn als u ons kunt helpen. Het hoeft niet onder schooltijd; we kunnen u de
benodigde materialen geven en dan kan het uitgevoerd worden op een tijdstip dat u past.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkrachten of mailen naar directie@klaverwoid.nl

Volgende nieuws:

