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SCHOOLONTBIJT

Op dinsdag 3 november hebben alle kinderen weer kunnen genieten van het
schoolontbijt. Samen gezellig de dag starten met een gezond ontbijt viel bij
velen in de smaak.

3-D PRINTER

Op de bovenbouwlocatie staat momenteel een 3D-printer. De kinderen mogen
een mooi ontwerp maken in het computerprogramma Tinkercad waarna dit
geprint wordt. Groep 5 doet het dit jaar voor het eerst. De leerlingen van groep 8
hebben al een aantal keer een ontwerp gemaakt waarbij deze dan ook een stuk
ingewikkelder zijn dan de startende leerlingen. Er zijn vele mooie creaties uit
gekomen.

TEAMSCHOLING DIDACTISCH COACHEN
In iedere algemene nieuwbrief willen we jullie
informeren over een onderwerp
dat schoolbreed centraal staat. Deze keer is dat de
teamscholing die alle leerkrachten en
onderwijsassistenten samen volgen: Didactisch
Coachen.
Als team hebben we voor deze professionalisering
gekozen, omdat de rol van leerkracht en
onderwijsassistent verandert.
Naast kennisoverdracht (het ‘lesgeven’) wordt er veel
van teamleden verwacht in coaching en begeleiding van
kinderen in hun leerproces. Een voorbeeld: op het ene
moment geven leerkrachten gewoon instructie op het
gebied van rekenen of spelling. Op het volgende
moment mogen kinderen zelf een opdracht kiezen bij VierKeerWijzer en heeft de
leerkracht een coachende rol hierbij (Kies je een opdracht omdat je er iets van
kunt leren? Of omdat je vriendje dit ook kiest? Wat is voor jou nu
belangrijk? Etc?).
Om deze rol ook goed in te vullen, zijn wij twee jaar geleden gestart met het
intensieve meerjarentraject Didactisch Coachen. Wij worden hierin begeleid door
Annemarie Gielen van Tuurlijk! En van Stichting Didactsich Coachen. Deze
begeleiding gebeurt op verschillende manieren:
 Gezamenlijke studiemomenten
 Individuele coaching op basis van beeldmateriaal
 Coaching in de klas
 Intervisiegroepen waarin teamleden elkaar bevragen en coachen
Binnen Didactisch Coachen staan twee elementen centraal:
 Effectieve feedback geven
 Verdiepende vragen stellen
Beiden zijn erop gericht op kinderen tot kritisch nadenken te
prikkelen. We zien dat teamleden hier binnen VierKeerWijzer,
rekenen en het buitenonderwijs heel bewust mee bezig zijn en dat
leidt vaak tot prachtige reflecties van kinderen. Vanaf groep 5
nemen de kinderen ook deel aan de gesprekken met ouders en dan
zullen jullie als ouders ook vast merken dat kinderen vaak al heel
goed over hun eigen ontwikkeling kunnen nadenken.

Het traject van Didactisch Coachen loopt ook dit schooljaar door op onze
school. Als jullie dit interessant vinden en meer hierover willen weten, dan
kunnen jullie op school gerust een van de boeken lenen die wij gebruiken als
basis. Geef dit dan even door aan de leerkracht van jullie kind.

SCHOOLGRUITEN
In november zijn we weer gestart met school groente en fruit.
Drie keer per week krijgen wij groente en fruit vanuit een
Europese subsidie. De kinderen hebben al mogen genieten van
appels, peren, mandarijnen, wortels en nog veel meer. We
hopen dat de kinderen hier van genieten en ook op de andere
dagen voor een gezond tussendoortje kiezen. Wilt u hier meer
informatie over lezen dan kan dit op de website:
www.euschoolfruit.nl

PRACTICUM OP HET GROENEWALD
In de groepen 8 zijn ze druk bezig met het natuurthema
‘Paddenstoelen’. Ze hebben hier veel over geleerd. Maar om het echt
van heel dichtbij te bekijken zijn ze op de fiets naar het Groenewald
gegaan waar ze een practicum hebben gekregen. Ze hebben
paddenstoelen en schimmels bekeken onder de microscoop.

BUITENONDERWIJS
Buitenonderwijs gaat het hele jaar door omdat
het bewezen goed is voor leerlingen om tijdens
het bewegen in de buitenlucht te leren. Ook als
het regent dus. Maar zo drogen de
handschoenen wel weer snel.

KOKEN MET PADDENSTOELEN

De groepen 7 hebben de afgelopen weken, in het thema paddenstoelen, gekookt.
We hebben champignonsoep en paddenstoelencakejes gemaakt. Tijdens het
roulatieschema ging een halve klas aan de slag in de keuken. De kinderen
verdeelden zich in twee groepjes en werkten heel zelfstandig de recepten af. Er
werd niet alleen gekookt, maar tussendoor werd er ook afgewassen. Na afloop
was het natuurlijk tijd om van al het lekkers te proeven. We hebben gezien dat
er echte kooktalenten op KC Aelse zitten!

LEEFSTIJLONDERZOEK

Sinds 2020 is Stein een “Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)” gemeente. De
JOGG-aanpak is gericht op het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl
onder kinderen en jongeren. Het doel is om in de hele gemeente gezond eten,
gezond drinken en bewegen voor iedereen gemakkelijk en leuk te maken.Voor
een goede aanpak wil JOGG in Stein meer inzicht krijgen in de leefstijl van de
kinderen. Daarom is op KC Aelse in het najaar van 2020 onderzocht wat
leerlingen zoal eten en drinken en hoeveel ze bewegen. Ouders van leerlingen
van groep 1 t/m 8 vulden hierover een leefstijlvragenlijst in.
De conclusie van het onderzoek luidt als volgt:








Leerlingen van KC Aelse zijn actief in hun vrije tijd, ze spelen regelmatig
buiten.
De meeste 6- tot 12-jarigen zijn lid van een sportvereniging.
Veel leerlingen komen lopend of fietsend naar school.
Leerlingen van KC Aelse drinken minder zoet en meer water vergeleken
met andere leerlingen in de gemeente. Toch neemt nog wel een kwart van
de leerlingen zoete drankjes zoals ranja/vruchtensap mee naar school.
Leerlingen van KC Aelse eten wat minder fruit vergeleken met andere
leerlingen in de gemeente.
Er valt nog winst te behalen in het stimuleren van het behalen van de
groente- en fruitnorm.

De conclusies zijn besproken met de JOGG-regisseur van de gemeente Stein.
We hebben een vervolgafspraak gepland om te kijken welke punten we samen
kunnen oppakken en verbeteren. Ons doel hierin is om de kennis van kinderen
te vergroten en hen te stimuleren op het gebied van gezonde voeding en een
actieve leefstijl, zodat ze samen met hun ouders hier keuzes in kunnen maken.

Het volledige verslag is terug te vinden op de website onder het kopje Nieuws.

ACTIE TEGEN EENZAAMHEID

Provincie Limburg is een actie gestart tegen eenzaamheid. In 2016 gaf 10% van
de Limburgers aan zich zeer eenzaam te voelen. Corona zorgt er voor dat nog
veel meer mensen hier last van hebben. Om juist in deze tijd deze mensen een
hart onder de riem te steken is Provincie Limburg met een campagne gestart die
oproept tot het schrijven van een kaartje aan een dierbare die je allang niet
meer hebt gezien of gesproken. Het zou mooi zijn als kinderen de kleurplaatkaart
kunnen inkleuren en een mooie boodschap kunnen schrijven aan een dierbare en
deze kaart dan ook kunnen versturen. De kleurplaten staan onder aan deze
nieuwsbrief. We hopen dat vele mensen hiermee verrast worden!

SINTERKLAAS
Ondanks dat dit jaar alles anders gaat dan anders is Sinterklaas samen met
vlinderpiet gelukkig wel gewoon op bezoek gekomen op ons kindcentrum. Hij is
’s ochtends eerst naar de grote gymzaal gegaan waar alle kinderen hem om de
beurt met hun groep bezocht hebben. ’s Middags heeft hij nog een bezoek
gebracht aan de bovenbouw locatie. Hier hebben de kinderen van groep 5 en 6
een leuk dobbelspel gespeeld en de leerlingen van groep 7 en 8 hadden mooie
surprises gemaakt voor elkaar. Het was een zeer geslaagde, gezellige dag.

