Nr: 6  Datum: 16 november 2020
Algemeen

Geachte ouders/verzorgers,
Gezien de huidige ontwikkelingen houden wij u graag op de hoogte.
Inzet digitale portfolio Meloo
● Dit schooljaar hebben wij definitief de overstap gemaakt naar Meloo.
In een digitaal portfolio werkt elk kind op zijn/haar unieke manier aan
leerervaringen, taken en doelen die door de leerkracht worden gekoppeld
aan het curriculum. Met gebruik van moderne technologieën en
persoonlijke dashboards voor de kinderen en de professionals wordt er
kindgericht en/of samengewerkt aan taken, thema’s en uitdagingen. De
communicatie en verwerking die daarmee samenvalt, kan op veelzijdige
manieren in beeld gebracht worden. Zo beschikt het kind, de leerkracht,
de ouder en de school op ieder moment over een compleet beeld van de
brede ontwikkeling, de leerbehoeftes en de sociaal emotionele beleving
van de hoofdpersoon ‘het kind’.
● Wat betekent dit voor u als ouder in de toekomst;
1. toegang tot de online rapporten/kindverslagen
2. inzicht in de brede talentontwikkeling van je kind
3. de trotsmap / favoriete opdrachten en projecten worden volledig
getoond
● De komende periode gaan we samen met het team verder afstemmen
welke onderdelen we dit schooljaar gaan inzetten.
● In de werkgroep Educatief Partnerschap zullen wij dit bespreken. En
samen de best mogelijke wijze van elkaar informeren afstemmen.
● De papieren portfolio van afgelopen schooljaar wordt door de inzet van
Meloo niet meer gebruikt en mogen de kinderen (thuis)houden.
Rapporten
● Volgende week wordt u verder geïnformeerd over de inzet van onze
huidige rapporten.
Oudercontact.
● We merken dat we de vele oudercontact momenten missen. Gelukkig lukt
het ons ook om op afstand elkaar toch vaak te zien, even te
spreken, te zwaaien en als het nodig is contact te maken. U stuurt ons
regelmatig mails met vragen. We proberen die zoveel mogelijk na
schooltijd te beantwoorden. Bij dringende zaken kunt u altijd bellen.
Oudergesprekken
● Voor alle vormen van contacten(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in
beginsel digitaal plaatsvindt.
● Indien in uitzonderlijk situaties wordt besloten een gesprek binnen de
school te voeren dan geldt: Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen
enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de
gezondheidscheck(triage) en de 1,5 meter afstand tussen volwassen.
Hopende u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij die graag.
Hartelijke groet,
Team jenaplanschool De Klink

Sinterklaas
viering

De kinderen van de onderbouw zullen op vrijdag 4 december deelnemen aan de
sinterklaasviering op school.
Normaal gesproken krijgen we dan hulp van hulpouders, maar dit jaar is dit
helaas (door Corona) niet mogelijk en zullen de stamgroepleiders zelf de
organisatie op zich nemen.
De werkgroep Sinterklaas heeft een leuk
programma opgesteld waarin de kinderen in
kleine groepjes (groep 1 t/m 4 door elkaar)
verschillende activiteiten zullen
ondernemen onder begeleiding van een
stamgroepleider. Helaas kunnen Sint en zijn
pieten onze school niet live bezoeken door
de maatregelen. Gelukkig hebben we hier
een oplossing voor gevonden en zal Sint via
een video-verbinding een theekransje
houden met de groepjes kinderen. Zo
kunnen de kinderen Sinterklaas toch
ontmoeten en eventuele vragen stellen.
*Wij willen aan de ouders van kinderen uit stamgroep 3-4 vragen om de kinderen
op vrijdag 4 december de gymschoenen mee te geven! De kinderen van groep
1-2 hebben deze al op school liggen. Als kinderen een sint- of pietenpakje aan
willen trekken dan mag dat!
Wij zullen er samen voor zorgen dat het een gezellig Sinterklaasfeest wordt!
De kinderen en stamgroepleiders van de
bovenbouw zijn inmiddels druk bezig met
de voorbereiding voor de surprises.
Iedereen heeft een lootje getrokken en is
hard bezig om iets moois te knutselen. De
surprises mogen maandag 30 november óf
dinsdag 1 december mee naar school
genomen worden. Zo hebben we ook
genoeg tijd om elkaars werk te
bewonderen. Op vrijdag 4 december
zullen zij in de eigen stamgroep de
surprises aan elkaar geven door middel
van een gezellig spel. Ook hier zal er
gezorgd worden voor een gezellig sinterklaasprogramma in de ochtend en de
middag.
Succes met de voorbereidingen voor de surprises!

Onderbouw

Afgelopen voorjaar zijn veel kinderen op berenjacht geweest. Tijdens de
sinterklaasperiode is het leuk om voor de kinderen een Gluur Pietenjacht te
organiseren. Buurtbewoners kunnen deze Gluurpiet voor hun raam hangen. Als je
op Gluur Pietenjacht gaat kunnen de kinderen deze Gluur Pieten zoeken en
afstrepen op hun afstreepkaart. Doen jullie gezellig mee?
Gluur piet knutselen:
https://yoo.rs/sinterklaas-gluurpiet-voor-het-raam-1604955180.html
Gluur piet kleuren: https://yoo.rs/gluurpiet-glurend-pietje-1604995562.html

Stamgroep
1-2

Gluur piet zoeken:
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-62091726/gratis-downloads/wij-zoeken
-gluur-piet/#description
De komende weken gaan we in de klas aan de slag met het thema sinterklaas. De
nieuwe letter wordt de p van piet. De kinderen mogen spullen meenemen met
deze letter, graag voorzien van naam.
We zijn op zoek naar oude lakens om het
buitenspelen en het spelen in de speelzaal te
verrijken. Heeft u thuis nog lakens die u niet
meer gebruikt, dan zou u de kinderen en ons
er erg blij mee maken als we er op school
mee mogen spelen.
Tevens zijn we op zoek naar
speelgoedfolders waar de kinderen in de klas verlanglijstjes mee
kunnen knutselen en gaan we aan de slag met een knutselproject
waar de kinderen allemaal een keukenrol voor nodig hebben. Mocht u
thuis nog speelgoedfolders hebben, dan zouden we hier erg blij mee
zijn. De keukenrol mogen de kinderen deze week meenemen, graag
voorzien van naam.
Alvast hartelijk dank!

Stamgroep
3-4

Wij zijn op zoek naar speelgoedfolders waar de
kinderen in de klas verlanglijstjes mee kunnen
knutselen. Mocht u thuis nog speelgoedfolders
hebben, dan zouden we hier erg blij mee zijn.
De kinderen van groep 3 hebben al bijna klanken
geleerd. Aankomende week leren we nog de ‘’ie’’ van
piet en de ‘’d’’ van dak. De week erna leren we nog
de ‘’sch’’ van schoen en de ‘’aa’’ van raam. Dan
hebben we alle klanken geleerd. We zijn in de klas volop bezig met het zingend
lezen van woordrijen en teksten. En natuurlijk in deze periode ook met behulp
van verhalen over Sint en zijn pieten. Denken jullie er thuis ook aan om het
zingend lezen te stimuleren?
Zie de foto hieronder voor de platen van de woorden die we de afgelopen weken
hebben geleerd!

rui, vuur, neus, feest, meel, koek, ei (thema voeding).
Hier voegen we dus aankomende weken: piet, dak, schoen en raam aan toe.
Vervolgens zullen we tot aan de kerstvakantie oefenen met het zingend lezen van
woordjes en teksten met alle klanken door elkaar. We lezen klankzuivere
mkm-woorden zoals (vuur, koek) en mkmm-woorden (feest) en mmkm-woorden
(blaas) Na de kerstvakantie leren de kinderen ook spellingregels zoals groep 4.

Groep 4 is dit thema gestart in het nieuwe Alles-in-1 boek ´Jij en ik´. We praten
over verschillen onderling. Verschillen in uiterlijk, innerlijk, cultuur, leefstijl
enzovoorts. Ook maken we de verbinding naar ons thema waarin we kijken naar
de eet-gewoontes in andere culturen. En zijn we druk bezig met het maken van
ons eigen receptenboek.
Natuurlijk weten we dat Sint en zijn pieten zijn gearriveerd in ons land. Maar,
jullie hebben vast ook meegekregen dat we volop bezig zijn in ons thema
voeding. We hebben geleerd over onze zintuigen. En hebben we het verschil
tussen gewoon en biologisch voedsel besproken aan de hand van filmpjes en
voorbeelden. En we keken naar manieren waarop je groente en fruit kunt
verwerken tot lekkere sapjes/smoothies. Ook hebben we de afgelopen weken in
de klas gepraat over gezond/ongezond eten met behulp van de schijf van vijf. We
hebben de schijf van vijf in een voedselpiramide gemaakt. (zie foto hieronder).
Eigenlijk zou je iedere dag iets uit ieder vak van de schijf van vijf moeten eten en
het liefst gevarieerd.
● We praten dan over vocht (thee/water)
● Groente/fruit
● Koolhydraten zoals brood,pasta, aardappelen
● Eiwitten zoals vlees,vis, eieren, noten
● Vetten: zoals braadboter, olijfolie
De dingen die op het ronde bord staan zijn helaas erg ongezond en mag je af en
toe eens eten, maar eigenlijk niet iedere dag.

De kinderen hebben uit supermarktfolders geknipt wat ze lusten en wat ze graag
eten. Het ronde bord bleek erg gevuld! Zo leerden ze dat de supermarkten graag
reclame maken voor lekker, maar ook vaak ongezond eten.
Ook maakten we samen voedselgezichten. Hier zijn we nog niet helemaal mee
klaar. We gaan hier aankomende week aan verder, maar er zijn al hele leuke
creaties opgestart. (zie foto)

Groep 3 leerde het woord: koek!
We konden het daarom ook niet laten om samen woorden te leggen met
koek-letters. Het was een heus koek-feest. En natuurlijk mochten we daarna onze
woorden lekker opeten. En groep 4 deed lekker met ons mee.

Aangezien de kinderen van groep 3 al heel veel letters kennen, proberen we de
laatste tijd ook veel te variëren in werkvormen om woorden te lezen.
Soms zoeken we naar woorden die de juf in de klas heeft opgehangen. De
kinderne moeten dan de juiste kleur woorden zoeken (naar niveau). Ook oefenen
we door te gooien met de dobbelsteen. De ogen geven dan aan welk rijtje er
wordt gelezen. We lezen met maatjes samen de woordrijtjes en teksten. We
lopen rond met woordkaartjes. We leggen domino met woorden en we lezen
samen met groep 4 in samenleesboeken waarbij groep 4 de kleine letters leest en
groep 3 de grote (op naar niveau). Zo proberen we het bewegend en spelend
leren voor stamgroep 3-4 zoveel mogelijk te koppelen. En dat is me een partij
gezellig!

Hebben jullie het ook meegekregen? De sint en zijn pieten zijn aangekomen. Dat
betekent dat we naast het thema voeding ook zullen werken over Sint en piet. De
juf probeert zoveel mogelijk de koppeling te maken naar het thema voeding zodat
we van allebei blijven leren. Zo zullen we de komende 3 weken pepernoten

bakken in groepjes, chocoladeletters en woorden maken van pepernotenklei en
van chocolade klei. We zullen woorden leggen met biscuit-letters, we zullen
zinnen en verhalen maken met lettervermicelli. We zullen verlanglijstjes maken
met behulp van speelgoedboekjes, we zullen samen sint-erger-je-piet spelen en
natuurlijk stukjes schrijven in het grote boek! Ook zullen we flink oefenen met het
het splitsen t/m 10 met behulp van pepernoten.

We zullen t/m 4 december werken over Sint en zijn pieten. Daarna zullen we de
laatste twee weken van 2020 nog werken aan het thema voeding & Kerst.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
4 december
Sinterklaasviering op school
21 december t/m 3 januari
Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Directie & Team Jenaplanschool De Klink
Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven

