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Beste ouders, verzorgers,

Helaas gaat morgen onze sportdag niet door. Het wordt morgen een erg regenachtige dag
met matig tot veel regen in de ochtend en daarnaast ook onweer. Ontzettend jammer, maar
we maken er morgen in de stamgroepen een gezellige dag van met spelletjes en ijsjes!

Op de valreep kunnen we gelukkig toch nog 2 halvieringen doen dit schooljaar. Vandaag
was de eerste en we hebben ontzettend genoten! Wat fijn dat er zoveel ouders waren om te
komen kijken. 14 juli is de halviering van de Toerako’s, Roodborstjes, Paradijsvogels en
IJsvogels van 13.30 tot 14.30 uur. Ouders van kinderen uit deze groepen zijn dan weer van
harte welkom!

We naderen langzamerhand het einde van het schooljaar. Groep 8 is ontzettend druk met
het oefenen van de musical en volgende week zijn de wenmomenten voor de stamgroepen
van volgend schooljaar.

Om u nog verder te informeren over inhoudelijke ontwikkelingen leest u in deze nieuwsbrief
onder andere over Rekenen en het (motorisch) Schrijven op onze school

Verder leest u in deze nieuwsbrief over;
- Uitleg schoolverslag
- Oudergesprekken volgende week
- Vervanging van wisbordjes of balpennen
- schoonmaak-/klusavond 6 juli
- Aanmelden broertjes/zusjes
- Herhaling; Eldense dorpsloop
- Nieuws uit de bouwen

Rekenen
Een belangrijk speerpunt dit schooljaar was rekenen. Onze huidige methode is aan het eind van
zijn termijn (8-10 jaar) en is daarom aan vervanging toe. Er is ook bij rekenen weer gekeken naar
wat past bij onze visie, onze werkwijze en ook wat bevalt (en wat juist niet) aan onze huidige
methode. Kim is een opleiding aan het volgen tot expert Rekenen. Vanuit deze opleiding heeft zij
ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten kunnen meenemen in de keuze voor een nieuwe
methode. Er is vanuit het team gekozen voor de methode ‘Getal & Ruimte Junior.’.
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Daarnaast is er onderzoek gedaan in de bouwen welke doelen de kinderen vanuit de oude
methode nog extra aangeboden moeten krijgen of waar extra aandacht op nodig is om goed over
te stappen naar de nieuwe methode. In de afgelopen weken is daar al gericht aan gewerkt in de
stamgroepen en dat zetten we voort tot einde van dit schooljaar. De invoering van deze methode
zal komend schooljaar begeleid worden.

Motorisch schrijven
Een ander belangrijk onderwerp waar we als team graag mee aan de slag wilden was het
(motorisch) schrijven. We zien steeds vaker dat op jonge leeftijd motorische vaardigheden
onvoldoende ontwikkelt zijn om als basis te dienen voor het ontwikkelen van een goed, leesbaar
handschrift. Vorig schooljaar is de eerste stap gezet om hier op school meer en beter aandacht
aan te besteden. Zo is er in de onderbouw de methode ‘Krullenbol’ ingezet met allerlei motoriek
en beweegspelletjes en heeft Ellen de opleiding tot Psychomotorisch leer- & gedragsspecialist
begin dit schooljaar afgerond.
Om een goede doorgaande lijn in het motorisch schrijven te bewerkstelligen is er een
kwaliteitskaart gemaakt met een aanpak van groep 1 t/m groep 8 waarin afspraken staan over
onder andere schrijfgerei, liniering, ondersteuningsmiddelen, enz. Ook hoe we handschrift
beoordelen en waar we feedback op geven (niet alleen bij de les
schrijven maar bij elk vakgebied) is met elkaar besproken en
vastgesteld.
Uit ons onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld het gebruik van de vulpen
steeds minder meerwaarde heeft ten opzichte van goede balpennen
die de goede pengreep stimuleren. Om die reden bieden wij niet
meer aan alle kinderen een vulpen aan van school, maar een goede
balpen die de juiste pengreep stimuleert.
Daarnaast heeft dit onderzoek ook meerwaarde voor de uitwerking
van de bovengenoemde methodes Rekenen en Lezen. We kiezen
namelijk heel bewust voor werkboeken waarin kinderen moeten
schrijven en niet voor digitale verwerking. Het goed leren schrijven
ondersteunt namelijk het leren. Het is daarom onze visie dat we dit
op De Troubadour heel goed moeten begeleiden en oefenen. Niet
alleen bij de schrijfles, maar gedurende de hele dag.

Uitleg schoolverslag
Vandaag heeft uw kind het schoolverslag mee naar huis gekregen. Vanaf groep 3 staan de
CITO-scores in het verslag. Dit zijn scores die uw kind behaald heeft op de toetsen van
CITO. De uitslag is omgezet in een score van 1 t/m 5, waarbij 1 de hoogste en 5 de
laagste score is.

Als u het verslag heeft gelezen wilt u deze dan weer inleveren bij de leerkracht?

Oudergesprekken volgende week
De oudergesprekken vinden komende week weer plaats. Deze gesprekken zijn zowel fysiek
als online te voeren. De keuze ligt hiervoor bij ouders. Wanneer u het gesprek online/digitaal
wilt voeren dan is het belangrijk dat u het emailadres waarop u bereikbaar bent door te
mailen aan de betreffende stamgroepleerkracht. U ontvangt dan vervolgens een unieke link
voor een meet.

Vervanging van wisbordjes of balpennen
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Uw kind krijgt vanaf groep 3 een eigen wisbordje tot hun beschikking en in de loop van de
jaren ook een balpen (zoals u hiervoor heeft kunnen lezen). Deze materialen blijven op
school maar zijn in beheer van de kinderen zelf. Wisbordjes moeten gewoonlijk van groep 3
t/m groep 8 gebruikt kunnen worden. Wanneer een kind deze beschadigt en niet meer kan
gebruiken dienen zij via school een nieuwe aan te schaffen. In elke les worden de
wisbordjes en balpennen veelvuldig gebruikt, maar ze gaan daaraan niet kapot. Wanneer
een wisbordje of balpen beschadigd of kapot gaat, is dat door oneigenlijk gebruik. We zijn
hier zeer alert op.

Is een wisbordje/balpen beschadigd of kapot, dan moeten kinderen een nieuwe
aanschaffen. We hebben op school één type wisbord en balpen die via school te verkrijgen
zijn. We hanteren (net zoals we voorheen deden met de vulpennen) een vast bedrag om de
wisbordjes te kunnen vervangen, namelijk; €7,00
De balpennen met de juiste handgreep kosten €2,50. Wanneer een balpen op gaat wordt de
pen/vulling vervangen. Dus alleen wanneer de pen kapot is hoeft dit bedrag betaald te
worden.

Schoonmaak-/ klusavond 6 juli
Woensdag 6 juli is er weer een schoonmaakavond gepland. Kijkt u ook weer even op de lijst
of u deze avond bent ingedeeld?
Vele handen maken licht werk! Wij zorgen voor koffie/thee en iets lekkers.

Deze avond (en/of middag) willen we ook heel graag gebruiken om een aantal klussen te
doen in en rond de school. Hierbij kunt u denken aan;

- magazijn bij Paradijsvogels herinrichten met nieuwe schappen
- kleine klusjes op het plein (reparaties en/of snoeiwerk)
- stopcontacten/kabels in de hal verwijderen

Bent u nu handig en lijkt het u leuk om op deze manier onze school te helpen. Wilt u zich
dan melden bij Sharon? Een email of bericht via social schools is ook prima. Wanneer er
materialen van te voren moeten worden aangeschaft is het fijn hiervan alvast een
boodschappenlijstje te kunnen maken en overleggen.

Aanmelden broertjes/zusjes
Zo aan het einde van het schooljaar is het fijn om al een beeld te hebben van de instroom bij
groep 1 van 2022-2023. Heeft u een kind wat 4 jaar wordt in 2023 en heeft u hem of haar
nog niet aangemeld, wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? Zo hebben wij zicht op de grootte
van de groepen richting het eind van volgend schooljaar. Aanmeldformulieren kunt u vinden
op de website of even ophalen bij de stamgroepleerkracht of directie.

Herhaling; Eldense dorpsloop
Op 9 juli 2022 is de eerste editie van de Eldense Dorpsloop. Tussen 9.30-12 uur starten en
finishen verschillende afstanden vanaf Molen de Hoop. Voor iedereen is er een passende
afstand om lekker in beweging te komen: 0,6 km | 1,2 km | 2,5 km | 5 km
Om mee te doen kun je je inschrijven via de link op de volgende website;
https://www.evenementen-elden.nl/dorpsloop/
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Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
De Kolibries heben hun eerste halviering gedaan en hebben
vertelt, gezongen en gedanst over Kunst. Ze hebben het
heel goed gedaan!

Komende weken werken wij over het thema zomer.

Middenbouw

Bij de Flamingo's zijn de rupsen aan het
verpoppen! Wat onwijs interessant om te zien.
Nu is het wachten op de vlinders.

Ook bij de halviering hebben ze hier een
presentatie over gehouden. Knap hoor.

Bovenbouw
Voor het afscheid van de 8e jaars vragen we van alle 6e en 7e jaars een pasfoto of een
leuke, kleine foto van uw kind. Wilt u deze uiterlijk 1 juli meegeven aan uw kind?

Agenda

Datum Activiteit

Vrijdag 24 juni Sportdag

27 t/m 30 juni 10 minutengesprekken & Voorlopige adviesgesprekken

28 juni Nieuwe groepsindeling bovenbouw
Wenmoment in de nieuwe bovenbouw stamgroepen
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29 juni Nieuwe groepsindeling middenbouw
Wenmoment in de nieuwe middenbouw stamgroepen
(ook met de nieuwe juffen en meester)

6 juli Schoonmaak-/ klusavond

7 juli volgende nieuwsbrief

13 juli Musical 8e jaars

14 juli 13.30-14.30 u Halviering voor de Toerako’s,
Roodborstjes, Paradijsvogels en IJsvogels.
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