
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 9 nummer 1 – 17 september2021 

Algemeen nieuws                                                                   

In deze nieuwsbrief krijgt u informatie 

over diverse activiteiten die de 

komende weken plaatsvinden. 

Houdt u ook de website en onze 

Facebook pagina in de gaten voor 

nieuwtjes en foto’s van activiteiten.  
 

Thema bij de kleuters 

Bij de kleuters zijn we begonnen met 

een nieuw thema in de klas: ‘Wij gaan 

naar de maan’. 

Afgelopen week kwam er een astronaut 

met een telescoop op bezoek in de 

kleutergroepen. 

We zullen met elkaar de aankomende 

week de klassen omtoveren in de 

ruimte. Mocht u wat spullen thuis 

hebben over de ruimte, dan mag uw 

kind dat mee naar school nemen. Wilt u 

dan de naam van uw kind op het 

materiaal zetten? 

Alvast bedankt! 

 

            

Belangrijke data:                                        
☺ Woensdag 25 januari ‘Nationaal 

voorleesontbijt’ voor de 

kleutergroepen 

☺ Maandag 30 januari ‘MR/A-team 

overleg’ 

☺ Woensdag 1 februari bezoeken de 

groepen 5 en 5/6 het Rijksmuseum 

☺ Dinsdag 7 februari bezoeken de 

groepen 6 en 7A het Rijksmuseum 

☺ Woensdag 8 februari ‘Start 

Kinderjury’ 

☺ Maandag 13 februari ‘Deze week 

praktische verkeersles’ 

☺ Dinsdag 14 februari bezoeken de 

groepen 7B en 8 het Rijksmuseum 

☺ Vrijdag 17 februari ontvangt u de 

volgende nieuwsbrief   

 
  

 

De Nationale Voorleesdagen 

Donderdag 26 januari a.s. starten we 

met ‘De Nationale Voorleesdagen’. 

In de kalender staat dit eigenlijk al voor 

woensdag gepland, maar vanwege de 

gym bij de kleuters doen wij dit een dag 

later. De kinderen mogen, als ze dat 

willen, in hun pyjama/onesie naar school 

komen. Ze krijgen op school een 

belegde rijstwafel en een eierkoek onder 

het genot van een leuk prentenboek. Let 

op; misschien is dit niet genoeg voor uw 

kind, dus laat uw kind thuis ook gewoon 

ontbijten! In de middag zullen de 

kinderen naar de voorstelling ‘Droog 

door de regen’ van Lezen Oké gaan. 

Deze voorstelling zal op school 

plaatsvinden. 

Het voorlezen is net zoals het 

zelfstandig lezen erg belangrijk voor 

de kinderen. 

Van jong tot oud blijft het heerlijk en 

leerzaam om naar een mooi, 

spannend of misschien wel grappig 

verhaal te luisteren. Daarom willen wij, 

ook op de Noord, deze dagen extra 

aandacht besteden aan het voorlezen. 

Het prentenboek 'Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje' van 

Joukje Akveld en met illustraties van Jan 

Jutte staat centraal bij De Nationale 

Voorleesdagen. 
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Coöperatief leren 

Al enkele jaren gebruiken de 

leerkrachten op de Noord coöperatieve 

werkvormen in hun klas. Dat is al zo 

normaal geworden dat wij u soms 

vergeten daarover te informeren. 

Daarom in deze nieuwsbrief extra 

aandacht voor dit effectieve middel voor 

goed lesgeven en goede sfeer in de klas. 

Tijdens de coöperatieve werkvormen 

leren onze leerlingen in kleine groepjes 

of tweetallen met en van elkaar. Dit 

gebeurt in korte momenten tijdens de 

les. De werkvormen worden zo 

gestructureerd dat alle leerlingen 

betrokken en actief bezig zijn met de 

lesstof door er over te praten, te 

luisteren naar anderen en met elkaar 

hierover te discussiëren. Zo ontstaat er 

extra oefentijd, een actieve en 

verdiepende werksfeer en hoge 

betrokkenheid.  

 

 

 

Een ander voordeel is dat leerlingen 

elkaar nodig hebben om de 

opdrachten tot een goed einde te 

brengen en zo leren ze, dat ze elkaar 

op een positieve manier nodig 

hebben. U begrijpt vast dat hierdoor 

ook veel sociale vaardigheden 

worden ingeoefend. Het eerste groep  

start met om de beurt iets te zeggen 

en te horen wat de ander vertelt tot 

aan argumenten kunnen geven en 

feedback kunnen ontvangen en 

geven in de hogere groepen.  

Tussen de lessen door zetten wij ook 

KlasBouwers en TeamBouwers in. 

Tijdens deze speciale coöperatieve 

werkvormen gaan de leerlingen in 

gesprek met elkaar over zichzelf en 

de ander. Zo leren de leerlingen 

elkaar beter kennen en waarderen, 

wat een positief effect heeft op de 

groepssfeer en op de wil om samen 

te werken tijdens de les.  

Coöperatief Leren: een krachtig 

middel waar wij op de Noord graag 

mee werken! 

 

   

Bezoek aan het Rijksmuseum 

In februari gaan de groepen 5 t/m 8 

een bezoek brengen aan het 

Rijksmuseum in Amsterdam. Zij gaan 

het programma 'Sporenonderzoek 

naar Rembrandt' doen. De leerlingen 

gaan aan de slag als 

museumonderzoeker. Hoe werd verf 

in de 17de eeuw gemaakt? En wat kun 

je met een microscoop en uv-licht 

ontdekken? Na afloop weten de 

leerlingen hoe je kunt uitzoeken of 

een schilderij wel een echte 

Rembrandt is.  

Dit educatieve uitje wordt door school 

georganiseerd.  

 
 

Studiedag 

Donderdag 23 februari a.s. heeft het 

team van de Noord een studiedag, 

alle leerlingen zijn dan vrij. Vanaf 

vrijdag 24 februari start de 

voorjaarsvakantie. 

     


