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OVERZICHT
Algemeen
Onderbouw (1-4)
Bovenbouw (5-8)
21ste eeuw leren
Overig

Algemeen / Persoonlijke noot
Op donderdag 5 oktober is de landelijke stakingsdag in het
PO, precies op de “dag van de leraar”. Het zou eigenlijk een
dag moeten zijn waarop alle leerkrachten in het zonnetje
worden gezet. De praktijk is echter dit jaar een andere.
Verreweg de meeste collega’s uit het primair onderwijs leggen
het werk neer. Niet omdat ze dat fijn vinden. Ze doen dat
omdat ze al jarenlang te weinig betaald krijgen, vergeleken
met andere beroepen waarvoor ook een HBO opleiding nodig
is. Ook is de werkdruk in de laatste jaren enorm toegenomen.
Naast het lesgeven aan een groep kinderen zijn er heel veel
niet-lesgebonden taken bijgekomen. Denk maar eens aan de
administratieve last voor iedere groepsleerkracht. Ook de
kwaliteit van het onderwijs aan uw kinderen loopt op den duur
gevaar. Er komen minder aanmeldingen voor de PABO, het
ziekteverzuim loopt bij een aantal schoolbesturen weer op en
goede vervangers zijn nauwelijks meer te krijgen. Een signaal
richting onze nieuwe regering is dan ook op zijn plaats. Het
wordt echt tijd dat men ook eens naar de mensen uit de
dagelijkse praktijk luistert.
“Petje af” voor het team van de Kees Valkensteinschool. Ik
zie erg veel ambitie en betrokkenheid!!
Ik heb het team dat ook “meegegeven” op de studiedag op
vrijdag 22 september. Er zijn vele onderwijskundige zaken in
gang gezet, die de kwaliteit van het onderwijs op de Kees
Valkensteinschool ten goede komen.
Op vrijdag 22 september had het gehele team een
inhoudelijke studiedag op school. We hebben het gehad over
taalonderwijs, spelend leren en vaardigheden die uw en onze
kinderen in de 21e eeuw nodig hebben. Het was een zinvolle
dag, onderbroken door een heerlijke lunch op school. Deze
was aangeboden door het schoolbestuur. Dit in het kader van
de dag van de leraar, weet u nog, op 5 oktober. Maar dan
wordt er niet gewerkt en gaan velen naar het Zuiderpark in
Den Haag.
Alle SPO—scholen sluiten op 5 oktober de deuren. Velen reizen
die dag naar Den Haag.
Binnenkort begint de herfstvakantie al weer. Even een weekje
niet naar school en flink uitwaaien. Na de herfstvakantie zal
de procedure voor werving en selectie van een nieuwe
directeur gaan starten.
Met vriendelijke groet,
Jan Migchelbrink

Overig/ Kinderboekenweek
Woensdag
4
oktober
start
de
Kinderboekenweek. U ontvangt binnenkort
een brief met meer informatie hierover. Zet
u al wel vast de boekenmarkt in uw agenda?
Deze is op woensdag 11 oktober van 11.1512.00u.

Overig/data
groepspresentaties
Datum
6 oktober 2017
3 november 2017
17 november 2017
23 maart 2018
6 april 2018
20 april

Groepen
1/2A
3A
4A
1/2C
1/2A
1/2B

5A
8
7
6A
3B/4B
5B/6B

Bovenbouw/ Expeditie
Moendoes
Vorige week heeft de splitsgroep rekenen
van groep 8 Expeditie Moendoes gedaan.
Dat is een project waarbij je vragen krijgt en
die moet je beantwoorden met de hulp van
informatie platen, aantekeningen en
woordplaten. Je komt op de planeet
Moendoes, ze spreken een andere taal, ze
hebben een ander getallenstelsel, ze zien er
anders uit, andere dieren, ga zo maar door.
De Moendianen tellen bijvoorbeeld met
streepjes en stipjes. Je moet zoveel mogelijk
kaartjes beantwoorden en dan krijg je veel
informatie. Je mag alle al gegeven
antwoorden bekijken en zo kan je ook weer
kaartjes beantwoorden. Je hebt 4
verschillende niveaus het makkelijkste is
niveau is groen die is voor groep 5&6.
Daarna komt geel voor groep 7&8. Daarna
komt rood voor onderbouw VMBO en daarna
komt blauw dat is de moeilijkste voor
onderbouw HAVO/VWO.
Van Mirte en Auke uit groep 8.

Algemeen / Schoolreis
Wij gingen naar het nachtverblijf en we
zagen een luiaard vlak boven ons en van
alles en nog wat. Zoals muizen en
vleermuizen. Wij hebben de vogels voer
gegeven. We gingen in een hokje waar je
een bever zag liggen. We konden boven de
beren klimmen. En we zagen uilen. We
zagen ook staan wat ze eten. Uilen eten
muizen en vogeltjes. We zijn ook in het
olifantenverblijf geweest en het stonk erg.
We waren ook in het dinopark geweest,
daar gingen we van een glijbaan en dan
kwam je een dino tegen die bewoog! We
gingen ook nog naar de kabelbaan en toen
vielen Pim en Jim eruit, want Jim kietelde
Pim en toen vielen wij alle twee in het
zand. Ik had zelfs zand op mijn tanden,
dat was zó vies! We zagen een baviaan die
steeds poep uit het poepgat van een
andere baviaan ging halen. Heel vies! Er
waren ook maki’s. Eéntje viel naar
beneden en moest toen weer helemaal
opnieuw beginnen met klimmen. En één
maki viel in het water. Eén aapje klopte
steeds op een raampje: klop, klop, klop.
Het was een heeele leuke dag!
Jim, Pim en Sachien, groep 5A

Onderbouw / Nieuws uit groep 1/2
Schoolreisje
Wat hebben we een leuke dag gehad in dierentuin Amersfoort. We hebben veel dieren gezien,
maar ook de speeltuin had een grote aantrekkingskracht. Het treintje deed het aan het begin
van de dag niet maar later gelukkig weer wel. Aan het einde van de dag ging we moe maar
zeer voldaan naar huis. Begeleiders bedankt!

Regen????
Als het hard regent kunnen we niet buitenspelen. Gelukkig hebben we wel een afdak
waaronder één groep tegelijk even een frisse neus kan halen. Om toch even uit de klas te zijn,
kiezen we er ook wel eens voor om liedjes te zingen in de speelzaal. Juf Susan pakt dan haar
gitaar en samen zingen we alle liedjes die we kennen.

Cursus 21ste eeuw leren met kleuters
De juffen van de onderbouw volgen een cursus over 21 e eeuw leren. In alle drie de groepen is
er een mini thema aangeboden: “de voordeur”. Tijdens de cursus leerden wij dat een thema
dicht bij de belevingswereld van een kind moet staan en wat is er nu dichterbij dan een
voordeur waar iedereen dagelijks doorheen gaat.
In de groepen is er een start gemaakt met het reorganiseren van de
huishoek, zodat het echt van de kinderen wordt. Vervolgens hebben
we gevraagd aan de kinderen wat er nu nog nodig is in het huis. De
kinderen misten nog muren, een dak en een deur. We hebben
vervolgens doorgepraat over de voordeur. Wat heb je nodig bij een
voordeur: een bel, een brievenbus, een naambordje, een lamp, een
deurklink en een raam. In de werkplaats mogen de kinderen alles
zelf gaan maken. We zijn begonnen met het verven van de deur.
Omdat de kinderen geen kleur konden kiezen, besloten ze de deur
allemaal verschillende kleuren te geven.
Voorstelling
Donderdag 21 september was er een voorstelling in onze speelzaal. De titel van de
voorstelling: Waar is kat? Detective de Boer wil altijd alles weten. Samen met Kat speurt hij
overal naar antwoorden op vragen. Waarom sleept Buur zo met haar spullen? Wat moet ze
met die lege dozen? En dan verdwijnt Kat ook nog.

Kinderboekenweek en 21ste eeuw leren
Van 4 t/m 13 oktober is de Kinderboekenweek. Vanaf 25 september gaan wij een hoek van de
klas langzaam omtoveren naar een boekwinkel. In de boekwinkel kunnen we verschillende
dingen kopen. We willen dat de kinderen zelf aan de slag gaan met deze hoek. We bespreken
eerst hoe een boekwinkel eruit ziet en daarna gaan ze aan de slag. Hopelijk komt u eens in de
klas kijken hoe het er uit ziet?
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