Nieuwsbrief 1– september 2017

Beste plusklassers, ouders, leerkrachten en intern begeleiders,
Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018.
We werken volgens de principes leren leren, leren leven en leren denken.
Leren leven:
Het spel: Ik kan afspraken maken over spelregels.
Dit schooljaar gaan we weer beginnen met de spelcarrousel.
In de spelcarrousel spelen de kinderen een aantal weken
in hetzelfde groepje verschillende gezelschapspelletjes.
De spelletjes spelen de kinderen zelfstandig met hun
groepje en moeten op die manier samen bepalen hoe het
spel gespeeld wordt.
Tijdens deze werkvorm komen veel verschillende
vaardigheden naar voren: overleggen, samenwerken, strategisch denken, tegen verlies kunnen,
kunnen winnen, toegeven, voor jezelf opkomen etc.
Leren leren:
Begrijpend lezen (Engels): Ik weet hoe ik teksten en
opdrachten voor begrijpend lezen aan kan pakken.
We gaan werken met Engelse teksten en opdrachten.
Het gaat er om dat de tekst en opdracht goed gelezen
wordt. Pas dan kun je ook echt gaan werken . In het
Engels werken maakt het natuurlijk weer leuker en ook
een beetje uitdagender. De kinderen merken dat ze
meer Engelse woorden kennen dan ze denken. We
hebben nu vooral woorden en zinnen gelezen en
geschreven. Maar we gaan ook steeds meer Engels
praten natuurlijk.
Leren denken:
Onderzoekend leren: Ik kan met de stappen van
onderzoekend leren een onderzoeksvraag oplossen.
De cyclus van onderzoekend leren wordt gebruikt om op
een onderzoekende manier te leren. We gaan werken
over het lichaam, waarbij we het lichaam van mens en
dier gaan vergelijken. De kinderen doorlopen de cyclus
en bedenken zelf een goede onderzoeksvraag en
deelvragen. Natuurlijk wordt de conclusie aan elkaar
gepresenteerd. Met de feedback kunnen dan nog
verbeteringen aangebracht woorden. Centraal staan de
hogere orde denkvaardigheden van Bloom.

Nog even ter herinnering:
We gaan dit schooljaar werken met brugopdrachten en een portfolio.
De kinderen hebben daarom een multomap (4-rings) nodig en een eigen gevuld etui.
De brugopdrachten kunnen zo mee naar school en huis genomen worden om te maken.
We willen de kinderen leren de verantwoordelijkheid over hun eigen spullen te nemen. Zij
moeten er dus zelf voor zorgen dat de opdrachten gemaakt worden.
Maar…. Ondersteuning van de ouders en leerkrachten is natuurlijk wel belangrijk!!!

Brugopdrachten:
Ook dit schooljaar krijgen de kinderen weer elke week een brugopdracht mee. Deze zijn niet
vrijblijvend. Het is echt de bedoeling dat ze elke week gemaakt worden. Ik vraag daarom de
leerkrachten en ouders met klem om de kinderen daarin te begeleiden en de tijd te geven om
eraan te werken, en zelf de tijd te nemen om even te bespreken wat ze gedaan hebben.
Deze week hebben de kinderen meteen een belangrijke brugopdracht mee gekregen. Het is de
bedoeling dat u samen met het kind de doelenlijst bespreekt en een doel kiest om aan te
werken. We gaan dan in de plusklas de doelen verder uitwerken.
Ziek melden:
Als uw kind ziek is, kunt u mij telefonisch bereiken op: 06-40552787.
Uw kind moet ook ziek gemeld worden op de eigen school.

Dinsdag 19 september a.s. is er op Vlasgaard een studiedag. We hebben gewoon plusklas!
Voor meer informatie over de plusklas kunt u terecht op de site van de dolfijnplusklassen:
https://www.sites.google.com/site/dolfijnplusklas
Hartelijke groet,
Hetty Meulensteen
h.meulensteen@optimusonderwijs.nl

