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Nieuwsbrief december 2020
Beste ouders en verzorgers,
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind
geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen
dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar
waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die oude woorden van
Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen
over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op een troon,
maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de oude
Zacharias en Elisabeth, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We
horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We
horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst
ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal
wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal
zijn.
We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe en een fijn en gezond 2021!

Namens het team,
Lidy Tuin

Lekker Lezen

Laat je weer lekker voorlezen door je ouders, opa, oma, oppas, juf, meester, buurman, buurvrouw,
broer, zus of lees zelf één van deze mooie boeken die we weer voor je uitgezocht hebben!

Eindelijk! Een nieuwe, heerlijk humorvolle Dr. Proktor! De verschrikkelijke zakenman
Thrane heeft de rechten van Kerstmis gekocht. Niemand mag het feest meer vieren
zonder eerst voor meer dan tienduizend kronen cadeautjes in een van zijn warenhuizen
te hebben gekocht - miljoenen kinderen over de hele wereld lopen het risico nooit meer
kerstcadeautjes te krijgen. Dat klinkt als een taak voor Doktor Proktor. Samen met Bulle
en Lise gaat hij de strijd aan met deze nieuwe kerstman, die niet de gezellige, lieve man is die hij zou
moeten zijn... Een kolderiek, spannend en vrolijk boek dat dito is geïllustreerd door de onovertroffen
Proktor-illustrator Georgien Overwater.
De kerstboom staat mooi versierd buiten op het erf en alle dieren komen kijken.
Behalve het oude varken… Dat blijkt van ouderdom stilletjes te zijn gestorven. Boer
Boris organiseert een mooie begrafenis in het bos. En als ze terugkomen in de stal
krijgt kerst toch nog een mooi staartje… De succesvolle ‘Boer Boris’-serie van Ted van
Lieshout en Philip Hopman is al vaak in de prijzen gevallen. Zo werd Boer Boris in de
sneeuw bekroond met een Vlag & Wimpel en werd Boer Boris gaat naar zee gekozen tot
Prentenboek van het Jaar. ‘Kerstmis met Boer Boris’ is het elfde deel in de reeks van het succesvolle
duo Ted van Lieshout en Philip Hopman. In de vorm van vertelplaten zijn ze ideaal om voor te lezen
aan een grote groep.
Astrid Lindgrens stemmige verhaal over het kind dat tijdens de kerstnacht geboren
wordt in een stal, is met veel innerlijke warmte en een kleurrijke toonzetting door Lars
Klinting in beeld gebracht.

Hoezeer Tomte over de boerderij waakt moet ook de vos ervaren. Nee, hij mag geen
kippetje vangen om op te peuzelen. Tomte daarentegen biedt hem een deel van zijn
dagelijkse gruttenmaaltijd aan.

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)
Het bestuur heeft de opdracht om u te informeren over de manier, waarop wij met AGV omgaan. In
de afgelopen nieuwsbrieven hebben we dit uitvoerig omschreven. Meer informatie kunt u in het
vervolg vinden op onze site en in de schoolgids.
Update
Bij vergaderingen en evenementen in het voorste gedeelte van het gebouw, zullen er van u gegevens
worden gevraagd i.v.m. het mogelijk maken van een snelle opsporing bij een eventuele Coviduitbraak in onze omgeving. Deze gegevens bewaren we zorgvuldig in een afgesloten ruimte en
worden na 14 dagen vernietigd.
Corona nieuws
De laatste brief die u ontvangen hebt t.a.v. Covid-19 is nog steeds actueel.

Kwaliteit en ontwikkelingen
Technisch lezen:
In deze periode tot aan de zomervakantie, gaan we
bezig met het opstellen van een leesplan voor alle
groepen. Uit onze analyses maar ook uit landelijke
onderzoeken komt nog steeds naar voren, dat we
(technisch)lezen nog meer aandacht moeten
geven. Lezen is daarom een speerpunt bij ons op
school. Vooral het plezier beleven aan lezen is voor
ons een belangrijk item en daar zetten we dan ook
op in.
Ook u als ouder kunt daar aan meewerken. Ga eens
met uw kind naar een bibliotheek in de buurt en
zoek naar boeken die passen bij de belevingswereld van uw kind. Praat eens met uw kind over de
boeken die hij/zij heeft gelezen of lees de boeken bijvoorbeeld ook eens zelf. De bibliotheek is gratis
voor uw kinderen.
De zaakvakken/wereldoriëntatie:

Op dit moment zijn we op zoek naar een passende
methode voor de zaakvakken/wereldoriëntatie. Het gaat
hierbij om een samenhangende methode. Samenhangend
wil zeggen dat aardrijkskunde, geschiedenis, techniek,
cultuureducatie, natuur, enz., geïntegreerd zijn in één
methode. Zaakvakken geïntegreerd aanbieden, wordt ook
wel ‘thematisch’ onderwijs genoemd. Een thema, veelal uit
de belevingswereld van leerlingen (het weer, vakantie,
gezondheid), fungeert dan als kapstok voor een reeks van
leerinhouden. Binnen elk project zijn 21e-eeuwse vaardigheden geïntegreerd opgenomen.

Vaardigheden als samenwerken, communiceren, kritisch en creatief denken komen dagelijks aan
bod. Mediawijsheid en ICT vaardigheden worden o.a. geoefend bij het maken van een werkstuk of
het doen van een onderzoek.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaan we starten met een nieuwe methode. In de laatste nieuwsbrief
van dit schooljaar vertellen we u alles over de nieuwe methode.
Didactisch handelen:
Aan de slag met EDI: ‘Leerkrachten stemmen hun
instructie zodanig af dat elk kind zich gezien voelt’
Wij zijn dit schooljaar gestart met de teamtraining
Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI is een leerkracht
gestuurde manier van werken waarmee de actieve
betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot. De
instructievaardigheden van de leerkracht nemen toe en
leerlingen presteren beter. Bij “De Wegwijzer” zijn de
eerste resultaten merkbaar. De training wordt gegeven
door Expertis, we hebben al eerder trainingen gevolgd
bij Expertis voor het begrijpend lezen. Het was voor ons
dan ook een logische keuze en een doorgaande lijn, om
ons didactisch handelen nu ook op te pakken met
Expertis.
Eén van de pijlers voor ons onderwijs is, dat goede didactiek in relatie staat tot goede pedagogiek.
Leerkrachten stemmen hun instructie zodanig af dat elk kind zich gezien voelt. Juist EDI legt daarvoor
een goede basis. Het gehele schooljaar staat in het teken van deze trainingen en daarbij worden de
leerkrachten in de klas gecoacht. Langzaam implementeren we deze manier van didactisch handelen
in ons onderwijs, waarbij borgen een belangrijk element is. Dit gaan we doen door bij elkaar in de
klas te kijken, het gaat dan niet om het controleren van elkaar of we het wel goed doen. Het is juist
bedoeld om van elkaar te leren. Wat kan ik van mijn collega leren en wat heb ik mijn collega te
bieden? Het is heel waardevol om bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen. Het zorgt ook voor een
extra stap in professionalisering binnen de school.
De belangrijkste elementen binnen EDI, zijn het lesdoel en controle van begrip
lesdoel
Een goede les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de leerlingen aan het eind van de
les weten en kunnen. Bovendien is een duidelijk doel controleerbaar. Wanneer de leerkracht het
doel tijdens de les regelmatig herhaalt, merken leerlingen dat alle fasen van de les samenhangen met
het lesdoel. Het is belangrijk om het lesdoel met de leerlingen te delen, zodat ze actief betrokken
worden bij wat ze gaan leren.
Controle van begrip
Maar wat is EDI concreet? EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de
leerdoelen te bereiken. Door middel van kwalitatief goede instructie en het actief betrekken van

leerlingen bij de inhoud van de lessen (het lesdoel), raken leerlingen meer betrokken, nemen
gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. De leerkracht geeft instructie en controleert door
het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden,
leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden
betrokken en doen actief mee in de les. Belangrijk is de continue controle van begrip. De leerkracht
monitort telkens of alle leerlingen begrijpen wat is uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar
tijdens de les.
Expliciete directe instructie klinkt als iets dat leerkrachten al doen, maar het werkt juist zo goed
doordat iedereen nu anders naar zijn of haar werk kijkt. Wat doe je, waarom doe je het op die
manier en levert het ook op wat je graag zou willen?
De leerkrachten krijgen op deze manier een andere mindset als het gaat over wat we onder
instructie verstaan. Eigenlijk is het een nieuwe mix van vaardigheden die we al beheersen, die we nu
heel bewust gaan inzetten. Het is mooi om te zien hoe de leerkrachten enthousiast nieuwe
werkvormen implementeren in hun eigen handelen.
Meer lezen: https://wij-leren.nl/expliciete-directe-instructie-edi.php

Sinterklaas:
We hebben besloten geen Sint en Piet lijfelijk te laten komen op school. We hebben een mooi
draaiboek bedacht, om het feest toch te kunnen vieren met de kinderen. Wel vragen we aan u een
kleine bijdrage voor de door ons aangekochte cadeautjes. De bovenbouwkinderen kopen zoals
voorheen een klein cadeautje voor een medeleerling.
Kerst
Kerst vieren we, zoals al eerder aangegeven, op school zonder ouders op 17 december. De
voorbereidingen zijn in volle gang.

Nieuwe banken
We hebben 2 nieuwe veilige banken besteld voor ons schoolplein. De blauwe banken zijn afgelopen
zaterdag herplaatst door een aantal ouders van onze school. Ze staan nu, natuurlijk voor oud en jong,
te wachten op het pleintje voor “Ons Trefpunt”. Een mooie ontmoetingsplek waar al het nieuws uit
Schuinesloot gedeeld kan worden. Een beetje koud nu natuurlijk en de 1,5 meter afstand is ook niet
bevorderlijk, maar er komen vast andere en warmere tijden.
Ouders en bestuur, hartelijk dank voor jullie inzet tijdens jullie vrije zaterdag!

Schoolapp!!!!!!!!
We willen u nogmaals wijzen op onze
schoolapp. De schoolapp is vernieuwd en veel communicatie
vindt plaats in het afgeschermde gedeelte van de app.
Bijvoorbeeld foto’s die genomen zijn in de klas, berichtjes,
oproepjes en verdere mededelingen kunnen we met u delen in
deze app. Ook zouden we graag de volgende 10
minutengesprekken met deze app willen organiseren. U kunt dan
zelf zoeken naar een voor u geschikte tijd voor een afspraak met
de leerkracht.
Hebt u de oude schoolapp nog op uw telefoon, dan vindt u hier
uw mailadres en de domeinnaam, waarmee u ooit ingelogd was.
Zie voor instructies de onderstaande link.
https://www.schoolsunited.eu/instructie
Hebt u de schoolapp nog niet op uw telefoon?

Open dan de onderstaande link met een video instructie of kijk op de voorpagina van onze
site:
https://www.schoolsunited.eu/index.php?page=413&section=56
1. Kopieer de link en plak hem in de browser.
2. Wanneer u nog geen account hebt aangemaakt in het schoolportaal, ga dan naar
onze site www.cnbswegwijzer.nl

3

Klik op ouders en daarna op ouderportaal en registreer u eenmalig als ouder-> dus
het onderste groene vak. De activatiecode is: wegwijzer7777
4 Misschien hebt u zich al eens geregistreerd, vul dan na het inloggen alle gegevens in
die u kwijt wilt. In ieder geval voor welke groepen u in de app informatie wilt zien en
ontvangen. Elk nieuw schooljaar kunt u de groepen aanpassen. Het wachtwoord
kunt u opnieuw aanvragen, indien nodig.

5

Bent u ingelogd, dan ziet u het volgende scherm

6 Klik op basisgegevens en vul de gegevens in, zoals naam en groep van uw kind.

7

Download de schoolsunited app uit uw play store (Android) of app-store
(iPhone) op de telefoon en vul de gegevens in. Onze domeinnaam is
www.cnbswegwijzer.nl
8 Lukt het niet, bekijk dan nog even het filmpje, lukt het dan nog niet, vraag dan de
leerkracht of de directeur, lukt het dan nog niet, mail met
support@schoolsunited.eu
9 Succes!

Belangrijke data:
datum
04-12-2020
17-12-2020
19-12-2020
03-01-2021

activiteiten
Sinterklaas
Kerstviering zonder ouders
Kerstvakantie

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in de
loop van de nieuwsbriefperiode!!!!!
Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar
info@cnbswegwijzer.nl
Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar info@cnbswegwijzer.nl. Graag
in jpg, png of pdf formaat aanleveren.
Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin,
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl

https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/
https://www.cnbswegwijzer.nl/

