Nieuwsbrief mei 2019
THEMA BEESTENBOEL
Na de meivakantie zijn we gestart met het thema beestenboel. Aan
dit thema is gelijk de schoolreis gekoppeld. Zo hebben de groepen
1 en 2 genoten van een dagje Kasteelpark Born. De groepen 3 t/m
7 zijn naar Gaia zoo geweest. Alle kinderen hebben genoten!

IEP

De leerlingen van groep 8 hebben op 16 en 17 april
deelgenomen aan de IEP eindtoets. Ze vonden het
wel spannend maar ze hebben allemaal goed hun
best gedaan. De resultaten zijn ondertussen binnen.
Hier was nog enige consternatie over omdat er
vanuit het ministerie verkeerde adviezen waren
uitgedeeld. De adviezen nu komen bij nagenoeg
iedereen overeen met het eerder gegeven advies
door de leerkracht.

BHV-TRAINING
Verscheidene personeelsleden zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener
(BHV’er). Zij zullen op de woensdag middagen van juni weer worden
bijgeschoold zodat zij bij calamiteiten en ongelukken op een adequate
manier kunnen reageren.

TABLETS OP KC AELSE

Op Kindcentrum Aelse gaan we van start met het werken op
iPads op alle locaties. De leerlingen van de bovenbouw gaan er
als eerste mee aan de slag en de middenbouw en onderbouw
volgen snel.

Waarom?
We zien tablets (iPads) als een middel om onze visie en doelen te
verwezenlijken, hierbij denken we aan de volgende zaken;
 Leerlingen hebben de mogelijkheid om op mobiele werkplekken aan de
slag te gaan, individueel of met elkaar.
 Verwerft eigenaarschap bij leerlingen doordat ze de verantwoordelijkheid
krijgen om hun eigen portfolio (binnen Mijn Rapport Folio) te gaan vullen,
binnen het onderdeel Talenten! Hiermee gaan we in het schooljaar 20192020 mee aan de slag.
 Bevordert het onderzoekend en ontdekkend leren gedurende het
thematisch werken met 4X Wijzer.
 Bevordert het interactief lesgeven.
 Speelt maximaal in op de dagelijkse belevingswereld van onze leerlingen
middels een motiverende intuïtieve, en met audio- en video materiaal
verrijkte leeromgeving
 Biedt ons een adaptief concept dat het mogelijk maakt in te spelen op de
diverse leerstijlen en niveaus van onze leerlingen, en optimaal aan te
sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling
 Maakt het mogelijk gerichtere interactieve instructies te verzorgen, zowel
klassikaal als gedifferentieerd naar subgroepen.
Concreet!
Dit betekent niet dat we op dit moment onze huidige manier van lesgeven
loslaten en de werkboekjes bij het oud papier gooien. De leerkrachten en
leerlingen gaan de komende tijd ontdekken hoe de iPads het onderwijs op KC
Aelse nog verder kunnen verrijken. Dit doen we stap voor stap. De iPads worden
ingezet als een gedeelde iPad, de leerlingen krijgen dus niet een eigen iPad ter
beschikking, maar delen deze met medeleerlingen. Op ons gehele kindcentrum
gaan we starten met 220 iPads.
Voor het goed kunnen werken met de iPads
hebben we oortelefoontjes aangeschaft voor de
groepen 5 t/m 8. Deze oortelefoontjes worden
ook gedeeld met andere leerlingen. Mocht u graag
uw kind gebruik willen laten maken van een eigen
oortelefoontje, dan kan dit. U kunt voor € 9,00
een oortelefoontje kopen op school. Geef dit aan
bij de leerkracht van uw kind en betaal het geld
gepast in een envelop.
En nu verder..
De leerkrachten en leerlingen gaan samen ontdekken en leren hoe we dit nieuwe
digitale hulpmiddel op de juiste wijze, passend bij ons onderwijs kunnen
inzetten. We houden u graag op de hoogte van onze ervaringen en de nieuwe
ontwikkelingen middels deze nieuwsbrief! Mocht u ondertussen vragen hebben
over deze nieuwe ontwikkeling, stel ze gerust aan onze ICT coördinator Marjolein
Bas (m.bas@kc-aelse.nl).

MUSICAL
De groepen 8 zijn hard aan het repeteren voor de eindmusical. Het
klinkt al heel gezellig in school. De musical die ze dit jaar opvoeren is
“de Feestplaneet” en wordt zeker de moeite waard om te komen kijken!

Vanaf 3 juni zijn de kaartjes te koop á €2,50. De voorstellingen zijn te zien op
maandag 17 juni (groep 8a), dinsdag 18 juni (groep 8c) en donderdag 20 juni
(groep 8b).

OUDERAVONDEN
De afgelopen weken zijn er op de onderbouw en bovenbouw
ouderavonden georganiseerd. Deze zijn als succesvol
ervaren en waren druk bezocht. Ouders zijn geïnformeerd
over onder andere de methodiek 4xWijzer. Voor de
middenbouw staat deze avond gepland op 5 juni
aanstaande. Wilt u nog aansluiten bij deze avond dan kunt u
zich nog aanmelden door te reageren op het bericht van 8 mei.

SCHOOLTENNIS
De leerlingen van groep 3 t/m 5 hebben deelgenomen aan het
project scholentennis. De kinderen hebben tijdens hun
reguliere gymles tennis les gekregen. Ze vonden het erg leuk
om eens te proeven aan een andere sport. Aanmelden voor
lessen na school kan nog middels het briefje dat de kinderen
hebben meegekregen.

VOORUITBLIK
Sportdagen: volgende week hebben alle leerlingen weer een buitenschoolse
sportdag. De groepen 1 t/m 3 gaan op 5 juni sporten. Voor de groepen 4 t/m 6
staat dit gepland op donderdag 6 juni en voor groep 7 en 8 op vrijdag 7 juni. We
wensen alle kinderen een gezellige, sportieve dag.
Project Code4Kids: De groepen 8 gaan op 12 juni deelnemen aan het project
code4kids. Dit zijn workshops met betrekking tot programmeren. In de huidige
digitale maatschappij zal het zeker goed van pas komen als je weet hoe je kunt
programmeren.
Verkeersplein: op maandag 24 juni staat er voor de kleuters een dag gepland in
het teken van verkeer. Het schoolplein zal die dag omgetoverd worden tot een
verkeersplein waarop de kinderen goed kunnen oefenen met deelname aan het
verkeer.
Wisselmiddag: we zijn al druk bezig met de voorbereidingen van komend
schooljaar. Uiteraard willen wij de kinderen ook al een keer laten kennis maken
met hun nieuwe leerkracht en eventuele nieuwe groepssamenstelling. Dit zal
gaan gebeuren op dinsdagmiddag 25 juni.

