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De Toverlaars

Info 31 maart 2017

Agenda
APRIL

MEI

4. MR
6. verkeersexamen theorie gr.7
10. verkeersexamen praktijk gr.7
11. OV
14. Goede Vrijdag
17. Tweede Paasdag
18 t/m 20
CITO-eindtoets
groep 8
21. Koningsontbijt en
Move tegen Pesten
21. Info 8
22. april t/m 5 mei meivakantie

8.
controleweek hoofdluis
11. schoolreis groepen 1 t/m 7
15. Toverlaarstalentweken
t/m 31 mei
18. OV
19. Groep 2 vrij
24. GMR
25. Hemelvaartsdag;
alle leerlingen vrij
26. alle leerlingen vrij
29. MR
30. oudergesprekken facultatief
groepen 1-2
31. fietsparcours groepen 3 t/m 6

INFO

De entreetoets in groep 7 wordt
afgenomen tussen 3 en 13 april.

Jarig deze maand:
Juf Liesbeth
Juf Daniëlla
Juf Marijke

Jarig deze maand:
Juf Karin
Juf Marie-José

Van harte gefeliciteerd!

Proficiat!
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Uitslag leerling enquête
Volgend op de ouderenquête hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m
8 op De Toverlaars een leerling enquête ingevuld. En opnieuw waren we
hartstikke trots op het prachtige cijfer dat we van de kinderen kregen:
Gemiddeld een

8,4!

De onderdelen die de kinderen het meest waardeerden waren
•

Imago (9+)
(kinderen vinden het fijn dat ze op De Toverlaars zitten en vinden
dat ze er veel leren)

•

Schoolcultuur (9-)
(kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen op school en
doen meestal aardig tegen elkaar)

De onderdelen die de kinderen het minst waardeerden waren
•

Leerstofaanbod (7,5)

•

Huisvesting en voorzieningen; kinderen vinden dat de gangen en
wc’s netjes en schoon zijn (7)

Deze uitkomsten zijn met de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 besproken. De kinderen is gevraagd nog extra tips te geven hoe we De Toverlaars voor hen nóg beter kunnen maken. Hieruit hebben we een aantal
kleine verbeterpunten genomen, die we direct oppakken en een aantal
grote verbeterpunten die we opnemen in onze jaarplannen.
Kleine verbeterpunten:
•

bespreken van de resultaten en de opmerkingen met het schoonmaakbedrijf en daarnaast ook binnen de klas afspraken maken over
het toiletgebruik.

•

De afspraken met betrekking tot het toezicht op het plein voor het
team en de overblijfwerkgroep weer opfrissen

Grote verbeterpunten:
•

doorgaande lijn van werkafspraken binnen de groepen evalueren en
aanpassen

•

Onderzoeken van de gemaakte opmerkingen van de kinderen
(“maak het werk interessanter”, “rekenspelletjes”) en hoe we daarop in kunnen spelen.
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Nieuws van het Toverlaarsteam
Afgelopen maandag heeft juf Lotje definitief
afscheid genomen van De Toverlaars. Zij
heeft genoten van alle lieve woorden, tekeningen en cadeautjes, de vele knuffels en de
prachtige map, waarin de leerlingen en de
collega’s nog een persoonlijk woordje voor
haar hadden opgeschreven.
Namens juf Lotje:
Dank je wel, iedereen!

Taalverhaal.nu
Met ingang van dit schooljaar zijn de groepen 4 t/m 8 allemaal gestart
met een nieuwe taal- en spellingmethode: Taalverhaal.nu
Het was voor de leerkrachten en leerlingen
natuurlijk even wennen, maar ondertussen
werken we er al weer een half jaar naar volle
tevredenheid mee.
Deze nieuwe methode biedt de leerkrachten
en leerlingen meer mogelijkheden tot differentiatie en heeft software die past in ons huidige digitale onderwijs.
De taaltoetsen worden allemaal digitaal gemaakt en de kinderen krijgen op die manier
gelijk feedback op hun gemaakte werk.
Een methode van “Nu” waar we weer een
aantal jaren mee vooruit kunnen.

Op dit moment is een werkgroep de nieuwe
aanvankelijk leesmethodes voor groep 3 aan
het bekijken en aan het uitproberen, zodat we
ook in die groep volgend jaar met een eigentijdse methode kunnen gaan starten.

3

123 Zing
Voor onze muzieklessen maken we gebruik van 123 zing.
Het schooljaar is opgedeeld in 5 blokken, na elke vakantie starten we
met een nieuw blok.
Op dit moment zijn we in de groepen bezig met de volgende onderwerpen:
Groep 1-2: Hoog en laag
Met behulp van sprekende voorbeelden zoals
een speeltuin maken de kinderen kennis met de muzikale termen hoog
en laag. Met de luisterquiz worden de kinderen uitgedaagd de verschillen
te herkennen
Groep 3-4: Kleurnotatie
In deze les maakt de klas kennis met tonen
uit de toonladder en koppelen ze de tonen aan cijfers en kleuren. Ze leren dat je met tonen een melodie kan maken en sporen met de juf de
melodieën op, die kleuren stelen uit een kluis. Spannend!
Groep 5-6: Klassieke muziek (in samenwerking met het Gelders Orkest)
In deze les zijn we te gast bij het Gelders Orkest in Arnhem. De klas
wordt meegenomen in de wereld van klassieke muziek en leert over de
instrumenten en hun eigenschappen.
Groep 7-8: instrumenten en stijlen wereldmuziek De kracht van muziek
bindt ons allemaal! In deze les reizen we de wereld over. Van Indonesië
naar Zuid-Afrika en Cuba. Drie landen met ieder een eigen muzikaal verhaal.
Natuurlijk horen er bij deze lessen ook leuke liedjes. Deze kunt u ook
thuis beluisteren.
Ga naar mijn.123zing.nl/kids en log in met de gegevens die u heeft gekregen van de leerkracht van uw zoon/dochter.
Veel plezier!
Werkgroep 123Zing
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Nieuws vanuit de Kanjerwerkgroep
De Toverlaars is een
Kanjerschool,
dit betekent dat wij
Kanjercoördinatoren
hebben en een werkgroep die er voor zorgen dat de Kanjerlessen op school gewaarborgd worden.
De Kanjercoördinatoren worden op de hoogte gehouden van veranderingen en samen met de werkgroep zorgen wij er voor dat dit in de groepen
wordt doorgevoerd. Eén keer in de twee jaar volgen alle collega’s een
vervolgcursus vanuit de Kanjertraining om hun diploma up to date te
houden.
Wij zorgen ervoor dat alle materialen up to date zijn. We organiseren de
ouderlessen en wij zijn de vraagbaak voor collega’s.
Zoals de Kanjermethode aangeeft, hebben we u uitgenodigd om een les
bij te wonen. Het was fijn om te zien dat er bij iedere groep een flink
aantal ouders aanwezig waren bij deze lessen. De ouders waren allemaal
erg enthousiast en de kinderen ook!
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De leesspecialist
De leeswerkgroep bestaat uit juf Marijke, juf Suzanne, juf Liesbeth en juf
Anja.
Vorig jaar hebben we een 4-jarig schoolleesplan geschreven waarin we
de doelen voor de komende 4 jaar hebben verwerkt. We zijn dit jaar volop bezig met boekpromotie. Elk kwartaal bieden we vanuit de werkgroep
weer iets nieuws aan aan onze collega’s. Deze collega’s voeren dit weer
uit in hun klas. We hebben net de boekenkring met de vraagkaartjes van
Chambers gehad. Kinderen worden hierbij op een speelse manier gestimuleerd om te praten over boeken. We gaan met behulp van de vraagkaartjes er dieper op in dan de leuk-niet-leuk-antwoorden. Onderliggende motieven, patronen, vreemde en nieuwe vormen in het boek worden
besproken. Ook bij kleuters kan dat al spelenderwijs. De groepen 7 hebben bijvoorbeeld voorgelezen en boeken besproken in de kleuterklassen.
Het belangrijkste doel hierbij is het boekenaanbod vergroten en zoveel
mogelijk kinderen aan het lezen te krijgen en te houden. Een mooi voorbeeld is ook het samenleesproject tussen de groep 3 en de groep 8.

Wist u dat veel lezen de algehele ontwikkeling van de kinderen ten goede
komt. Kinderen die veel lezen verhogen hun woordenschat. De cito toetsen zijn erg talig en ook hier hebben kinderen die veel lezen een voorsprong.
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Momenteel trekken we deze boekpromotie in de klassen door naar het
actuele landelijke thema. We zijn nu bezig met de kinderjury voor de
groepen 3 t/m 8. In de mediatheek kunnen de kinderen stemmen op hun
top drie, maar ook via de website van de kinderjury zal er gestemd worden voor 19 april. We hebben dus nog even de tijd om lekker aan boekpromotie te werken. Er zullen in alle groepen boekenkringen, boekpresentatie, boekenbingo en boekendates worden gehouden.

Wist u dat u als ouder ook een positieve bijdrage kan leveren aan het
leesplezier. Praat met uw kind over uw favoriete jeugdboek, bezoek geregeld de bibliotheek, lees lekker veel voor aan uw kind(eren). Voorlezen
stopt vaak nadat een kind zelf kan lezen. Dat vinden wij jammer ook oudere kinderen vinden het heerlijk. Ze kunnen dan lekker tegen papa of
mama aankruipen, luisterhouding wordt vergroot, communicatievaardigheden, taal en inleven in situaties zijn wat positieve gevolgen van voorlezen.

Wij vinden het fijn dat we bij mogen dragen aan de mooiste werkgroep
op onze school. Ons onderdeel lekker veel lezen zorgt ervoor dat een
kind op meerdere vakken ineens een groeispurt maakt. Het mooiste moment voor ons is de terugkoppeling van de kinderen in onze groepen….
Juf, juf, dit boek moet je echt lezen! ….
Succes allemaal veel leesplezier.
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De Toverwerkgroep
De Toverwerkgroep is sinds dit schooljaar opgezet om als Toverlaars nog meer gerichte
aandacht te kunnen geven aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben in de lesstof.
Na de zomervakantie zijn we gestart met het onderdeel rekenen. Op basis van resultaten
van toetsen, het werk in de groep en de werkhouding van de kinderen maken een aantal
kinderen nu de rekentoetsen voorafgaand aan het blok en krijgen daarna de lesstof naar
behoefte aangeboden. Deze kinderen besteden dus minder tijd aan de gewone lesstof en
krijgen in de tijd die over is moeilijkere sommen uit het werkboekje van Pluspunters en de
methode Kien.
In de komende periode gaan we hetzelfde doen met het vakgebied taal.
Omdat we merken dat er toch nog kinderen zijn die meer behoefte hebben aan extra uitdaging, zijn we met de werkgroep op zoek naar nieuwe materialen die ervoor zorgen dat deze
kinderen uitgedaagd worden op allerlei gebieden zoals leren leren, leren plannen, leren samenvatten, leren samenwerken enz.

Dit schooljaar volgt juf Moenja de opleiding tot Talentbegeleider en zij is op dit moment
bezig met het opstellen van een beleidsplan zodat er een doorlopende lijn voor extra uitdaging op De Toverlaars ontstaat vanaf de kleuters tot groep 8.
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