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Belangrijke data
9 dec.
12 dec.
14 dec.
20 dec.
21 dec.

22 dec.

Oud papier ophalen: fam. Jesse Leegwater en fam. Anna Neeteson Lemkes
Landelijke stakingsdag basisonderwijs: de school is dicht!
Groepsinfo 4
Ondersteuningsteam 13.00-14.30 uur
Kerstknutselochtend
Alle groepen vanaf 12.00 uur vrij
Kerstfeest: 16.55-18.30 uur
Nieuwsbrief 8
Vanaf 12.00 uur kerstvakantie!

Nogmaals een dag staken, ik snap dat dit voor ouders toch wel vervelend kan zijn. Toch hoop ik dat jullie onze
staking van dinsdag 12 december ondersteunen. Dat jullie inzien dat er echt iets moet veranderen in het
basisonderwijs. Wij hebben op de Klaverwoid niet te maken met overvolle klassen, maar doordat onze groepen
relatief “klein” (eigenlijk normaal van grootte) zijn, hebben wij naast de groepsleerkrachten geen extra mensen
binnen de school. Wat zouden wij blij zijn met een extra paar handen in de vorm van een conciërge of een vaste
onderwijsassistent.
Daarnaast hebben we de afgelopen week weer mogen ervaren hoe groot het probleem met invalleerkrachten
is, dit tekort wordt alleen maar groter. Het is af en toe een hele puzzel om ervoor te zorgen dat alle kinderen
goed les kunnen krijgen. Daarom staken wij dinsdag en hopen we dat u ons daarin steunt.

Wie mist er nog een taartvorm?
We hebben er nog steeds een heel aantal op school liggen vanaf het
schoolthema.
Wat zou het jammer zijn als u geen taart kunt bakken voor de
kerstdagen….

Onderwijsinhoudelijk
Gisteren, 6 december, hadden de leerlingen een dagje vrij, want de leerkrachten hadden een
studiedag. Wij hebben deze dag onder andere met elkaar gekeken naar wat er de laatste jaren
allemaal veranderd is in het onderwijs op de Klaverwoid. Een greep uit wat er is besproken:
 De digitalisering van veel methodes en de inzet van chromebooks op allerlei manieren is een
grote verandering geweest, die nog steeds verder gaat.
 Daarnaast de verandering op gebied van eigenaarschap, kinderen gaan nadenken over
leerdoelen, spreken daarover met leerkracht en ook met ouders tijdens de gesprekken op
school.
 In groep 1/2 is het werken met leerlijnen een hele grote stap geweest, waar nog steeds hard
aan gewerkt wordt. Het observeren van leerlingen en het werken aan de
ontwikkelingsdoelen.



In groep 3 t/m 8 zijn we de methodes steeds meer gaan gebruiken als hulpmiddel voor het
onderwijs. De methode wordt niet meer “zomaar”gevolgd, de leerkrachten weten welke
leerlijnen er aan bod komen, welke doelen de kinderen moeten behalen.
 De instructiemomenten zijn veranderd in korte effectieve instructies, waarbij het wisbordje
veelvuldig gebruikt wordt.
 De verandering van wereldoriëntatie vanuit methodes naar wereldoriëntatie vanuit
thematisch werken, werken vanuit onderzoeksvragen, leerdoelen.
Naast kijken wat we hebben behaald hebben we ook
gekeken wat de volgende stappen zullen zijn. Want
er kan nog heel veel uitgebouwd/verbeterd worden.
We hebben met elkaar uitgesproken dat met name
het invoeren van het werken met leerlijnen in groep
3 t/m 8 een volgende stap zal zijn. Op deze manier
kunnen we de kinderen nog beter onderwijs geven
gericht op wat zij nodig hebben. Kunnen we de
leerlingen nog beter volgen en nog doelgerichter
werken.
Aan het werk tijdens de studiedag

In het zonnetje
Iedereen die van ons Sinterklaasfeest op school een succes heeft gemaakt!

Kerst
Na Sinterklaas gaan we meteen weer door naar het Kerstfeest. De school wordt langzaam alweer
omgetoverd met allerlei gezellige kerstlichtjes. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een speciale brief
waarin alles rondom het Kerstfeest wordt uitgelegd.

Enquete aanschuiftafel
Naar aanleiding van de enquête die is gehouden over de aanschuiftafel waarin veel ouders aangaven
de aanschuiftafel een keer te willen bijwonen, organiseren wij 25 januari wederom een
aanschuiftafel. Tijdens deze aanschuiftafel komt Wiebe Broekema uitleg geven over de 21eeuwse
vaardigheden, welke vaardigheden hebben de kinderen nodig in de toekomst? Hoe werken wij hier
op school mee? U krijgt een inkijkje in het thematisch werken tijdens wereldoriëntatie waarbij
kinderen werken en leren vanuit onderzoeksvragen. U kunt zich inschrijven voor deze aanschuiftafel
via de inschrijflijsten bij de entrees of u kunt dit aangeven via directie@klaverwoid.nl.
We laten de aanschuiftafel doorgaan vanaf 15 aanmeldingen.

Volgende nieuws: donderdag 14 december groepsinfo 4

