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POST VAN JUF IMRE
Deze week ontvingen we een lief kaartje van juf Imre.
Ook vandaag kregen we weer werkjes en kaartjes om aan
juf Imre te geven. Hiervoor hartelijk dank, namens juf Imre.

CHROMEBOOKS
Inmiddels zijn 2 groepen bezig aan een pilot: werken met
chromebooks. De bedoeling is dat juf Clarens en juf
Chantal met respectievelijk groep 8 en groep 4/5 met de
kinderen een werkwijze vinden waarmee alle groepen aan
het werk kunnen. We richten ons in beginsel op rekenen.
Als we het rekenen op Chromebooks hebben uitgerold in
alle groepen, zullen we bepalen wat we vervolgens
schoolbreed op de chromebooks implementeren.
De reden dat we eerst alleen met rekenen beginnen is dat
we meteen een doorgaande lijn willen ontwikkelen, waarin
kinderen gevolgd worden op dit gebied op een manier die
bij leerlingen en leerkrachten bekend is. Dat maakt dat de
kinderen de aanpak krijgen die past bij hun onderwijsbehoefte. Er zitten namelijk vele mogelijkheden op zo’n apparaat. Door ermee te werken en er met
elkaar over te praten komen we tot een werkwijze die past bij onze school en onze leerlingen. Een
groot voordeel van een chromebook ten opzicht van bijvoorbeeld de Snappet is, dat de kinderen er
ook teksten op kunnen verwerken en informatie op kunnen
zoeken. Dit gaat veel verder dan het vervangen van het
werkschrift. Het rekenen is goed te volgen voor de
leerkrachten middels het dashboard. De leerkracht ziet op het
scherm de voortgang van de leerling en wie waar instructie
nodig heeft. Heb je geen instructie nodig, dan kun je verder.
Als je fouten maakt, krijg je automatisch nieuwe oefeningen.
We noemen dit adaptief. Dus aanpassend aan. Tot nu toe zijn
wij en de kinderen erg enthousiast. En een niet onbelangrijk
detail; tot nu toe nauwelijks haperingen in de techniek! We
bewaren de chromebooks in een kast die ‘s nachts op het
netwerk wordt aangesloten, waardoor ze de volgende ochtend
allemaal weer opgeladen zijn.
TEKENWEDSTRIJD
De gemeente Binnenmaas doet een oproep aan alle kinderen
om een tekening te maken van hoe zij zouden willen dat hun
dorp eruit komt te zien. Veel tekenplezier!!!
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HET IS HERFST!
De kinderen zijn weer druk
in de weer met blaadjes en
kruiwagens en harkjes.
Ze kunnen geen genoeg
krijgen van de prachtige
blaadjes in alle kleuren en
maten. Er wordt fijn
samengespeeld. En soms
zit er zand in je schoen en
dan zit je even op het
bankje om dat er weer uit te
halen. Het zit wel SNOR,
ook in het zonnetje op het
vriendenbankje.
TEAMUITJE
De creativiteit spatte van de teamleden af woensdagmiddag j.l. tijdens het teamuitje. Iedereen
schilderde en de meest fantastische schilderijen zijn ontstaan. Hierbij een impressie. Het eten na
afloop was ook erg gezellig.

GEVONDEN
Een oorbel, op te halen bij juf Anja.
AGENDA:
ma. 15 okt. Info avond VO in lok gr. 8
di. 16 okt. Lezing Marald Mens
za. 20 okt. Alle molens in de
Hoeksche Waard zijn open! Zie de bijlage.
In de herfstvakantie wordt er een zwemvierdaagse
gehouden in ‘s Gravendeel van 23 t/m 26 oktober.
Zie ook de bijlage!
De gevonden voorwerpen liggen er nog!! Komt u aub
kijken of er iets van uw zoon of dochter bij ligt.

