Schoolnieuws 3
19 december 2019
De laatste dagen van 2019, we tellen af en luiden bijna 2020 in. We hebben een mooi jaar gehad, veel
geleerd, mooie gesprekken gevoerd, nieuwe leerlingen en leerkrachten verwelkomd, afscheid genomen
van leerlingen en leerkrachten, er is genoeg gebeurd, teveel om op te noemen. Samen staan we voor de
Grosthuizerschool. Met ons team, met alle leerlingen en alle ouders. Wij willen iedereen bedanken die ons
dit jaar geholpen heeft! We waarderen dat zeer.
Team Grosthuizerschool

Belangrijke data
●
●
●
●
●
●

20 december t/m 5 januari; kerstvakantie
6 januari; studiedag - alle leerlingen vrij
13 januari start Cito periode
30-31 januari mogelijke stakingsdagen
12 februari thema afsluiting 17.00-18.30
15 februari t/m 23 februari; voorjaarsvakantie

Kwaliteitszorg
Met Allure gaan we de komende twee jaar op Expeditie. Dat houdt in dat we een tweejarig scholingstraject volgen
met onze 15 scholen. Alle directeuren en IB-ers volgen de scholing, die gaat over bijvoorbeeld leiderschap, visie op
leren en kwaliteitszorg. Het doel is continue de verbetering op te zoeken. Daarnaast worden we verrijkt met
wetenschappelijke kennis over leren. Het is super interessant hoe het brein werkt en wat dan vanuit de wetenschap
is onderzocht wat veel en minder effect heeft. Het aanbrengen van een kennis via een gedegen instructie en thema’s
waarmee je opgedane kennis toepast en verbindt, is bewezen effectief.

workshopmiddag 16-12-2019

Babynieuws
Ellen Doodeman is bevallen van een prachtige dochter; Lizz. Alles gaat goed. We brengen haar na de kerstvakantie
een bezoekje, met alle leerlingen maken we iets om de geboorte van Lizz te vieren.

Groepsnieuws groep 1 - 2 - 3
Afgelopen maand was een echte feestmaand. Het is een drukke en spannende tijd voor de kinderen. Zoals u
hieronder kunt zien, hebben we allerlei verschillende Sinterklaas- en kerstactiviteiten gedaan.

Tijdens de sinterklaasperiode heeft elk kind zijn schoen meegenomen naar school voor het schoentje zetten, maar
we hebben er eerst spelletjes mee gedaan, zoals het sorteren van klein naar groot. In de themahoek werden de
cadeautjes gesorteerd en er werden natuurlijk schoenen gevuld. Tijdens de pietenochtend hebben we opa’s en
oma’s uitgenodigd om spelletjes van vroeger en nu te komen spelen. Wat was het een gezellige ochtend! Sinterklaas
en zijn pieten kwamen op 5 december bij ons in de klas. De pieten hadden zakken met cadeautjes mee. Wat een blije
gezichten! We zijn weer erg verwend dit jaar!

Tijdens de kerstperiode hebben alle leerlingen voor iemand van een andere klas
een kerstkaart gemaakt. De kaarten zagen er prachtig uit en wat was het leuk om
een kaart voor iemand te maken en om een kaart te krijgen. Tijdens de
workshopmiddag kon je een leuke kerstactiviteit doen, zoals sterren maken van
klei. In de themahoek werd een heerlijk kerstdiner klaargemaakt en geproost op
het kerstfeest.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Groepsnieuws groep 4 - 5 - 6
Speel je mee? heet ons thema, dat na de herfstvakantie van start is gegaan. En dat hebben we zeker
gedaan in groep 4-5-6. Hier kunt u een kleine greep uit de activiteiten lezen die we gedaan hebben.

We hebben verschillende gezelschapsspellen gespeeld. Sommige waren
bekend bij de kinderen en er waren ook nieuwe spellen om te leren. We
hebben geleerd dat je bij het spelen van een nieuw spel de handleiding
moet lezen om te weten hoe het spel gespeeld moet worden.
Het lezen van een handleiding is tijdens begrijpend lezen aan bod
gekomen. De handleidingen van het spel Mens erger je niet en Davinci
code zijn gelezen en gespeeld.
Met Taal hebben we spellen gedaan om de woordenschat te vergroten.
Ook hebben de kinderen een toneelstuk geschreven en dit opgevoerd in
de klas.

Tijdens het zwemmen werden er ook spelletjes gespeeld. Bij 5
verschillende spellen konden, in kleinere groepjes, punten
verdiend worden. Bij een spel moesten de kinderen stukjes
buizen van de bodem opduiken en met die stukjes buis moesten
er letters gemaakt worden zodat er ‘sint en piet’ kwam te staan.
Iedereen was heel erg fanatiek de spellen aan het spelen.

Sinterklaas bracht ook dit jaar weer een bezoek aan onze klas. Er waren verschillende optredens en de kinderen
hadden ook vragen bedacht. Sinterklaas was goed op de hoogte van ons thema, want iedereen kreeg een leuk
gezelschapsspel van Sint en zijn Pieten.

Nu hebben we het thema afgesloten en kijken we uit naar het volgende thema.

Groep 4-5-6 wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Groepsnieuws groep 7 - 8
Ook in groep 7/8 zijn we na de herfstvakantie gestart met het thema ‘Speel je mee?’. We hebben het
thema geopend met een escaperoom in het talentenlab. Door allerlei puzzels en raadsels op te lossen met
behulp van de kennis die was opgedaan tijdens het vorige thema ‘ruimte’ en door goed samen te werken,
konden er codes worden gekraakt om uiteindelijk te ‘ontsnappen’.
Vervolgens hebben we het beschavingsspel gespeeld. De kinderen zijn met een raket op een planeet beland, waar
geen leven lijkt te zijn. Zij moesten daar een nieuwe beschaving opbouwen. Tijdens het opbouwen moesten de
kinderen punten verzamelen. Deze punten konden verzameld worden door zich te houden aan de weekdoelen.
Met de punten konden er tegels gekocht worden. De tegels geven weer hoe de beschaving eruit ziet. De kinderen
hebben onderzoek gedaan naar aanleiding van hun eigen onderzoeksvragen en dit vervolgens op een creatieve wijze
gepresenteerd. De mediawijsheidweek, Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst werden verweven in dit thema.
Tijdens dit thema hebben we aan verschillende spellingdoelen gewerkt, waaronder de werkwoorden. Voor groep 7
gaat het om de tijd van nu en de tijd van toen. Voor groep 8 komt hier het voltooid deelwoord en het bijvoeglijk
gebruikte voltooid deelwoord bij (zoals: de kaars is opgebrand, de opgebrande kaars).
Bij het rekenen hebben de kinderen aan veel verschillende doelen gewerkt, waaronder voor beide groepen breuken
en schaal. In groep 7 zijn we voor de kerstvakantie met het nieuwe doel ‘cijferend vermenigvuldigen’ gestart.
Tijdens begrijpend lezen hebben we gewerkt met verschillende tekstsoorten. Niet alleen informatieve teksten, maar
ook een verhalende tekst uit het boek ‘Ronja, de roversdochter’ en een instructietekst (de uitleg van een spel). We
hebben via verschillende werkvormen gewerkt aan het vergroten van de woordenschat.

Groep 7-8 wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

