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Beste ouders c.q. verzorgers,
Dit is de zevende de Nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het Avontuur maakt zich op voor spannende tijden: Sinterklaas is in
aantocht! De eerste brieven van de Sint zijn al ontvangen in de
groepen 1 t/m 4 en de oudervereniging heeft de school alvast in Sinterklaassfeer gebracht met mooie
versieringen. Nu maar hopen dat het een onbezorgd kinderfeest wordt!

Luizenpluizers gevraagd
Hoofdluis is in elke basisschool een terugkerend euvel, zeker in de
wintertijd.
We zijn naarstig op zoek naar ouders - opa’s of oma’s zijn ook
meer dan welkom – om na elke vakantie alle leerlingen te
controleren op hoofdluis. Dit gebeurt nu op de woensdagochtend
maar kan in onderling overleg ook op een ander moment. Eén ding
is zeker: veel handen maken licht werk.
Interesse of behoefte aan meer informatie? Neem contact op met
Monique Nab, monique.nab@ziggo.nl

Taalmethode STAAL
Met ingang van dit schooljaar gebruiken we in de groepen 4 tot en met 8 de nieuwe taalmethode
STAAL. We hebben deze methode gekozen omdat aantoonbaar is, dat methode kinderen sterk maakt
in taal en spelling.
Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze
vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan!
Staal is visueel en motiverend. De vele
filmpjes, verrassende thema’s, teksten en
bronnen komen uit het echte leven. Door
die realistische context vergeten de
kinderen bijna dat ze gedegen
taalonderwijs krijgen. Staal werkt met de
bewezen spellingaanpak van José
Schraven en is de eerste methode die
spelling en grammatica combineert. Zie:
http://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/downloads.htm
Tijdens de eerste weken van een thema doen de leerlingen kennis op. Deze kennis gaan ze in de
laatste week van het thema toepassen in een presentatie of een product, waarbij veel creativiteit en
fantasie bij komt kijken.
Er worden thema’s gebruikt uit het dagelijks leven van de leerlingen, zoals bijvoorbeeld ‘de nacht’,
‘het noodweer’, ‘het ziekenhuis’ en ‘Eskimo’s’.
De eerste ervaringen met STAAL zijn positief. De kinderen zijn gemotiveerd en ook de leerkrachten
werken met plezier met de methode.
Voor wie meer wil weten: zie: https://www.educatheek.nl/staal-spelling

Rapport
Mede vanwege de nieuwe
taalmethode is het rapport voor de
groepen 3 t/m 8 aangepast wat de te
beoordelen onderdelen betreft.
Er is ook een nieuwe categorie
toegevoegd: executieve functies.
Waar gaat het om?
Executieve functies zijn
hersenprocessen waarmee we ons
gedrag sturen. Je kunt het
vergelijken met een mengpaneel,
waarbij ieder schuifje (dus elke
functie) anders staat afgesteld. En dat mengpaneel ziet er bij iedereen anders uit. Daarom laten we
ook allemaal ander gedrag zien. In deze video wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wat
executieve functies zijn. En hoe deze processen ons gedrag sturen (zelfsturing).
De inhoud van de video is gebaseerd op het populaire boek Gedrag in Uitvoering - over executieve
functies bij kinderen en pubers, van Diana Smidts en Mariette Huizinga (Uitgeverij Nieuwezijds,
2017). Zie: https://www.youtube.com/watch?v=_N9UEPIWzSk
De ontwikkeling van de executieve functies kan gestimuleerd worden. Leerkrachten zijn er elke dag
mee bezig. Op het rapport wordt weergegeven hoe de stand van zaken is ten aanzien van dit proces.

Medezeggenschapsraad ( MR)

Op dinsdag 20 november vergadert de MR in de nieuwe samenstelling. Zoals in vorige edities
meegedeeld, treedt Linda de Bruijn moeder van Eva en Max namens de ouders toe tot de MR;
Mirjam Burgers completeert het personeelsdeel.
De agenda ziet er als volgt uit.
1. Welkom; afscheid Raymond Reinaerdts
2. Notulen vorige vergadering
3. Veiligheidsplan en Arbo (stand van zaken)
4. Pestprotocol (ligt voor ter accordering)
5. Financiële middelen
6. GMR
7. Terugkoppeling monitorgesprek directie met het College van
Bestuur
8. Wat verder ter tafel komt
9. Afsluiting

In het kort
1.
2.

Ouderbijdrage. We hebben inmiddels heel wat gekleurde enveloppen mét inhoud
terugontvangen. Mocht het u ontschoten zijn, gelieve de envelop dan komende week alsnog zelf
of via uw kind af te geven.
Ouderpanel. De oproep in Nieuwsbrief 6 heeft een aantal deelnemers opgeleverd. Er is nog
plaats. Interesse of behoefte aan informatie: mail: jean.vdbooren@innovo.nl
Eindredactie: Jean van den Booren

