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START PILOT: LEERPLEIN REKENEN
‘Hoe kunnen we onze leerlingen optimaal van het onderwijs laten profiteren?’ is een
kerngedachte die als een rode draad door ons lesgeven heen loopt. Vorig jaar
hebben we daarom met elkaar de wens uitgesproken om te onderzoeken of het
werken in Leerpleinen wellicht voor onze school een mooie volgende stap zou zijn
bij de TRL-vakken (taal, lezen, rekenen).
Bij het werken in Leerpleinen werken de kinderen groepsoverstijgend: uit
verschillende klassen komen kinderen bij elkaar die dezelfde instructie nodig
hebben voor een bepaald vak. Daarna gaat diezelfde groep kinderen individueel of
in kleine groepjes aan de slag met de verwerking van die les. Adaptief onderwijs in
maximale vorm dus: het lesaanbod sluit precies aan bij het niveau wat hij/zij op dat
moment beheerst.
Middels een pilot voor de combinatiegroepen 2/3
tot en met 5/6 willen we vanaf a.s. maandag 11
november het rekenonderwijs op deze manier op
de maandag, woensdag en vrijdag vorm geven. In
de afgelopen twee maanden hebben we als
leerkrachten alle noodzakelijke voorbereidingen
getroffen om goed aan de slag te kunnen gaan
met deze pilot, daarbij zullen we ook gebruik
maken van een extra lokaal tijdens deze
rekenlessen.
Wekelijks zullen we op deze lessen reflecteren met de leerlingen en met
regelmaat evalueren als collega’s. Ook als ouders zullen we u op de hoogte
houden!
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GELUIDSINSTALLATIE: HULP GEZOCHT
Graag zouden wij eens naar onze geluidsinstallatie kijken met iemand die
daar verstand van heeft. Bent u hier hobby-matig bekend mee of wellicht zelfs
geluidstechnicus van beroep: zou u ons hier dan een keer mee kunnen helpen
en/of adviseren? We hopen zo optimaal gebruik te kunnen maken van onze
installatie! We zouden er enorm mee geholpen zijn!
Bent u degene die we zoeken, dan kunt u reageren naar Joke Fremouw
(jfremouw@spectrum-spco.nl, of in de SocialSchools-app naar ‘locatieleider’.

WIJ ZIJN….DE OUDERRAAD
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de
leerkrachten invulling geeft aan alle (feestelijke) activiteiten die op school
georganiseerd worden.
De ouderraad bestaat dit jaar uit een voorzitter
(Bianca Ghazi), secretaris (Sonja Boomsma) en
daarnaast overige leden Lianne de Veld,
Manon Verheul, Debbie v/d Pad, Lonie
Goudsema, Patty ten Have, Maruska Biharie en
Eveline Heemsbergen) en een afgevaardigde
vanuit het team leerkrachten (Kim de Bree).
Allen zijn opgedeeld in de verschillende subcommissies. Denk aan Sinterklaas,
Kerst, Pasen, Sportdag etc. Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn,
is iedere subcommissie zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en
organiseren van een van de activiteiten. Deze subcommissies bestaan uit een
aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad.
Elke groep heeft een ouderraad lid als groepsouder. Mocht er hulp in die groep
nodig zijn, dan wordt deze moeder als eerst benaderd door de leerkracht. Deze
zal dan de vraag in de desbetreffende groepsapp uitzetten of persoonlijk ouders
benaderen.
Ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit jaar is hij vast gesteld op € 32,50 per
leerling. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor alle extra activiteiten. U zult dan
begrijpen dat we het geld hard nodig hebben om er iets feestelijks van te maken.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het
werk van de ouderraad dan horen wij dit graag. Meld u dan aan via
or.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl. Ook kunt u natuurlijk een van de huidige
leden aanspreken.

MINI-CONCERT CONCORDIA OP SCHOOL
Ter afsluiting van de muzieklessen op het klokkenspel en de bugel in de
groepen 2/3 tot en met 5/6, zal Concordia op woensdagochtend 13
november a.s. om 11.30u een mini-concert verzorgen voor de leerlingen én
de ouders van de kinderen uit deze groepen. U bent dus ook van harte welkom
om mee te genieten van het optreden! Plaats: de aula.
De kinderen zullen informatie mee naar huis krijgen om zich daarna in te
kunnen schrijven voor de workshops in de Cultuurfabriek (gebouw het
Spectrum).

SINTERKLAAS IS IN AANTOCHT!
De dagen worden korter, het wordt kouder buiten...... In Spanje zijn sint en zijn
pieten al druk bezig met alle voorbereidingen om weer naar Nederland te komen
en.... ze komen deze keer met de trein!
Vanaf 11 november 18.00u. begint het
Sinterklaasjournaal weer. Dit volgen wij op
school ook.
We zijn, samen met een aantal ouders uit de
ouderraad, al druk bezig om te zorgen dat
sinterklaas weer een onvergetelijke verjaardag
bij ons zal kunnen vieren!
Het volgende kunnen wij u daarover alvast vertellen:
Maandag 18 november mogen alle kinderen een schoen meenemen naar school.
Dinsdag 19 november zetten alle kinderen hun schoen bij de schoorsteen in de
klas.
Donderdag 5 december zal Sinterklaas na een gezamenlijke intocht, de groepen
1/2 tot en met 3/4 bezoeken en voor ieder kind een cadeautje meenemen.
In de groepen 4/5 tot en met 8 zullen we surprises voor elkaar maken en natuurlijk
brengt de sint ook een kort bezoek aan deze klassen.
Denkt u eraan dat alle groepen op 5 december om 12.00 uit zijn?
Tot zover deze info. Als we meer weten hoort u weer van ons!
De Sinterklaascommissie: juf Tineke, juf Petra T. en juf Kim

BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
Dinsdag 12 november
Woensdag 13 november
Maandag 18 november
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november
Donderdag 5 december
.

Demonstratie voetbalrobotica groepen 6, 7 en
8. Let op: kinderen op de fiets naar school.
Mini-concert Concordia in de aula om 11.30u,
kinderen en ouders van de groepen 2/3 tot en
met 5/6.
Alle kinderen: schoen meenemen
Voorlopig adviesgesprekken VO (groep 8)
Schoen zetten op school
Voorlopig adviesgespreken VO (groep 8)
Sinterklaasfeest: alle groepen zijn om 12.00u
uit!

WERELDKAMPIOENEN NAAR LANSINGERLAND
Studententeams vanuit de hele wereld strijden jaarlijks met voetbalrobots om de
felbegeerde Robocup. Afgelopen zomer werd het Robotica-team van de TUEindhoven te Sydney in Australië wereldkampioen. Een geweldige prestatie want
al jaren zitten de teams uit Japan en Korea aan de wereldtop.
Om robotica te promoten bij jongeren worden met regelmaat demonstraties
verzorgd op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Na veel moeite is het
Spectrum gelukt om de wereldkampioenen naar Berkel en Rodenrijs te krijgen.
Dinsdag 12 november worden vier demonstraties verzorgd voor 900 leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8 van de Spectrumscholen in de Oostmeerhal in Berkel en
Rodenrijs.
De demonstraties sluiten naadloos aan bij het onderwijskundig beleid op deze
scholen waarbij niet voor niets ICT is gekozen als één van de vier belangrijke
speerpunten voor goed toekomstgericht onderwijs.
De kinderen uit deze groepen zullen gaan fietsen naar Berkel en Rodenrijs, denkt
u eraan om uw kind deze ochtend op de fiets naar school te laten gaan?

START TYPEWORLD GROEP 6
Binnenkort is er voor de leerlingen van groep 6 weer de mogelijkheid om een
cursus blind typen te volgen via TypeWorld.
De ouders van de leerlingen van groep 6 worden hier a.s. maandag via de mail
over geïnformeerd. Houdt u daarvoor uw mailbox in de gaten!

