
 

Van de directie 
 

We hadden het al aangekondigd, maar we hebben de nieuwsbrief een nieuw jasje gegeven. We hopen 

dat het hiermee weer een aantal jaren meekan. De digitale versie, via de website, is dusdanig 

bewerkelijk voor ons dat we eerst voor deze (wellicht) tussenstap hebben gekozen.  

 

Ook hebben we op de achtergrond ons georiënteerd op een app voor de veilige communicatie met 

ouders. In verband met de invoering van de AVG kunnen we niet meer zomaar foto’s online zetten. We 

hebben voor nu eerst afgesproken dat leerkrachten vanuit de klas tekst(en) aanleveren voor de 

nieuwsbrief en eventueel u een mail sturen met activiteiten die binnen de klas plaats hebben gevonden. 

We hopen op die manier, los nog van welke app of vorm, u meer informatie krijgt van datgene wat in de 

klassen gebeurt. Waar is uw kind op dit moment druk mee bij bijvoorbeeld rekenen of taal. We werken 

zo hard aan het optimaliseren van onze informatiestroom richting u als ouders/verzorgers van onze 

leerlingen. 

 

Maar het gaat natuurlijk niet om de buitenkant maar om de inhoud. En ook daar zijn wij druk mee aan 

de slag. Op de studiedagen die we tot nu toe gehad hebben zijn wij aan de slag gegaan met de 

toekomst. Wat wordt onze onderwijskundige kapstok, wat wordt voor de komende pl anperiode ons 

speerpunt. Alles wat we doen moet vertrekken vanaf het antwoord op de WAAROM vraag. Waarom doen 

we wat we doen, hoe gaan we dat dan doen en wat hebben we daarvoor dan nodig. In mooi Engels, de 

WHY/HOW/WHAT van onze school.  

 

In de eerste bijeenkomst hebben leerkrachten diverse 

wetenschappelijk onderbouwde onderwijskundige richtingen 

onderzocht en aan elkaar gepresenteerd. Daaruit hebben we samen 

twee richtingen gekozen die we nader wilden onderzoeken met 

behulp van externe deskundigen. De laatste studiedag zijn er twee 

deskundigen geweest die ons meegenomen hebben in de theorieën 

en ideeën van Visible Learning en Building Learning Power . Op 

de volgende studiedag zullen twee collega leerkrachten die beiden 

hiermee werken vanuit de praktijk ons meenemen in het 

betreffende gedachtengoed. Alles vanuit de vraag; Wat levert het 

de kinderen op? Aan het einde van dit schooljaar willen we 

concrete keuzes maken waarmee ook de richting van ons 

schooljaarplan voor de komende jaren ingevuld zal zijn. Momenten 

van keuzes zullen we uiteraard aan de MR voorleggen maar we 

blijven ook zeker via de nieuwsbrief u allemaal informeren. Het is 

een mooi en waardevol proces waarbij het vooral gaat om de 

inhoud van ons vak; onderwijs. Want onderwijs gaat allang niet 

meer enkel over taal en rekenen. Het gaat ook over bijvoorbeeld 

kritisch denken, creatief denken of probleemoplossend denken.   

 

We houden u op de hoogte.  

Belangrijke data: 

 25 maart: Diploma zwemmen 

 27 maart: Voetbaltoernooi 

 31 maart: KSG dienst 

 10 april: 4x4 voetbaltoernooi 

 11 april: Studiedag, KINDEREN VRIJ 

 12 april: Koningsspelen 

 16 en 17 aril: IEP eindtoets gr. 8 

 18 april: Paasviering 

 19 april – 3 mei: meivakantie 



  

 

Grej of the day 
 

We horen u denken…….Grej ???? Wat is dit? Grej is Zweeds voor ding. Dus er staat eigenlijk Ding van de dag. 

Onderzoek rond vaardigheden die nodig zijn bij begrijpend lezen geven o.a. aan dat algemene kennis, 

nieuwsgierigheid en doorgronden bij begrijpend lezen een belangrijke rol spelen. En dan Grej of the day en ’t Foarhus.  

 

Grej is dus Zweeds voor ding. Het is het ding van de dag en vindt in no time veel navolging in het Nederlandse 

onderwijs. We gaan geen dingen anders doen, maar vullen het dus aan. 

”Grej of the day” of GOTD begon in 2009 in het noorden van Zweden. Leerkracht Mikael Hermansson wilde zijn 

manier van lesgeven veranderen en deed literatuuronderzoek naar de hersenen en hoe mensen het meest effectief 

leren. Het resultaat was GOTD. 

Het concept: 

Grej of the day zijn microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. 

De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij 

kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen en de interactie tussen de driehoek 

leerkracht-leerling-ouder(s) te vergroten. 

Hoe passen we dit toe in de klas: 

Het concept bestaat uit een 8 tot 10 minuten durende microles “The magic micro lesson” in drie delen. 

Deel 1 : De aanwijzing (de dag ervoor of de vrijdag voor het weekend……….) 

• We geven de kinderen een hint/clue. (bijv: “Ik schrijf al mijn brieven aan Kitty“) 

• De kinderen gaan op zoek naar de oplossing. 

• De kinderen leggen de hint thuis voor. 

Deel 2 : De microles 

• We inventariseren de mogelijke oplossingen in de klas en geven de juiste oplossing. 

• We vertellen over het onderwerp en vragen de kinderen dit thuis over te brengen. 

• Kinderen maken in hun GOTD schrift of blad aantekeningen die ze zelf belangrijk vinden om te onthouden en/of   

   thuis te vertellen. 

Deel 3 : Thuis navertellen 

• De kinderen vertellen thuis wat de oplossing was en welke kennis 

zij hebben opgedaan over het onderwerp. 

 

We zijn benieuwd: Heeft u al een idee wat het onderwerp in het 

voorbeeld zou kunnen zijn? “Ik schrijf al mijn brieven aan Kitty” 

 

Als het onderwerp behandeld is komt er een plaatje van het 

onderwerp aan de muur in de klas. Centraal hierin is de wereldkaart. 

Met een touwtje wordt het plaatje gelinkt aan de plek op de wereld 

waar dit onderwerp aan gelinkt is. Zo zie je aan het einde van het 

schooljaar in 1 oogopslag waar jouw onderwerpen op de wereld te 

vinden zijn. 

 



  

 

KSG dienst 
 

Op zondag 31 maart ontmoeten we u weer graag in De Arke 

voor onze Kerk School en Gezinsdienst. Het thema wordt op 

dit moment druk uitgewerkt in de verschillende klassen.  Het 

thema is; ”Ik vecht voor jou!” Deze KSG dienst vormt ook de 

basis voor onze Paasviering twee week later.  

 

Tot 31 maart in De Arke om 09.30 uur. Let op, ZOMERTIJD is 

ingegaan dus de wekker of vooraf vooruit zetten of een uurtje 

eerder eruit……  

Formatie 2019-2020 
 

De afgelopen week hebben wij het eerste overleg rond de formatie van volgend schooljaar gehad met de afdeling 

P&O van PCBO Smallingerland. De komende periode gaan we met alle leerkrachten individueel in gesprek over de 

wensen en plannen voor het komende schooljaar. We zullen kort daarna met de MR afstemmen hoe we (directie en 

team) met elkaar praktisch de formatie voor het komende schooljaar gaan invullen. Welke groepen, welke verdeling, 

evt. ondersteuning, welke leerkracht in welke groep etc. Zodra we daar u meer over kunnen vertellen na het overleg 

met de MR zult u via de nieuwsbrief deze informatie kunnen lezen. Mocht u nog ouders kennen met een kleuter die 

bijna 4 wordt en voor wie de ouders nog een school zoeken, wij houden ons aanbevolen om hen onze school te laten 

zien en ervaren middels een kennismaking en een rondleiding.  

Grootte van groep 1/2 
De groep 1-2 groeit. Op zich natuurlijk fantastisch alleen geeft het ons ook een uitdaging. Per 1 april bereiken we een 

leerlingenaantal waarbij we extra formatie kunnen inzetten. Omdat op dit moment leerkrachten moeilijk te vinden zijn 

en een zoektocht naar de invulling tijd zal vragen hebben we in onderling overleg besloten en aldus ook met de MR 

gedeeld, dat we gaan zoeken naar een onderwijsassistent voor 5 dagen van de week voor de volledige schooluren. 

We hebben inmiddels van P&O meerdere CV’s ontvangen om dit te kunnen invullen. Daarmee kunnen we de 

komende maanden structureel de groep ondersteunen.  



  

Drempeltest of IEP 
 

Binnen het hele proces van groeien naar het voortgezet onderwijs spelen toetsen gedurende de schoolloopbaan van 

de kinderen ook mee. Bewust zeggen we hier dat die ook meespelen. Het is slechts 1 onderdeel van meerdere 

factoren die leiden tot uiteindelijk een advies richting het VO. Tot nu toe namen we in groep 7 de drempeltoets van 

cito af. Dit gaf de leerkracht tot op zekere hoogte input voor het voorlopig advies aan het einde van groep 7 en werd 

gebruikt om het aanbod in groep 8 af te stemmen op de route richting dat advies. Er valt veel te zeggen over de 

toetsen van CITO alleen jarenlang was dat wel het instrument waar we het mee moesten doen. Een paar jaar geleden 

heeft het ministerie andere aanbieders de ruimte gegeven een eindtoets te ontwikkelen die na goedkeuring de CITO 

mocht vervangen. Binnen PCBO hebben we na een uitvoerige testperiode toen gekozen voor de eindtoets van het 

bureau ICE, de IEP toets. Bureau ICE heeft ook toestemming gekregen om een Leerling Volg Systeem te ontwikkelen 

als alternatief voor de CITO toetsen. Een van de eerste stappen daarin is het ontwikkelen van een toets voor het pre-

advies waarmee zowel de school als de ouders op een breder vlak dan enkel taal en rekenen input krijgen richting dat 

belangrijke moment aan het einde van groep 8. De toetsen van CITO worden vooral gekenmerkt door de taligheid van 

de toets. Rekenentoetsen zijn meer en meer begrijpend lezen toetsen geworden. De wensen uit het werkveld 

onderwijs zijn door bureau ICE meegenomen in de IEP toetsen. Onze ervaringen met de IEP eindtoets zijn erg positief. 

We gaan dan ook dit jaar voor groep 7 in plaats van de drempeltoets de IEP LVS gr.7 toets afnemen. Om niet de huid 

te verkopen voordat de beer geschoten is doen we dit nu in onderzoekende vorm. Dat houdt in dat we ook de 

reguliere CITO toetsen afnemen in deze groepen. Daarmee kunnen we de verschillende resultaten goed naast elkaar 

leggen. Op de site van bureau ICE kunt u veel informatie hierover vinden. https://www.bureau-

ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/   

 

Daarnaast onderzoeken we of we in plaats van het leerlingvolgsysteem 

van CITO kunnen overstappen op het volgsysteem van IEP. Deze is gericht 

op meer dan taal/rekenen en past dus bij ons punt dat kinderen zoveel 

meer zijn dan cijfers en letters. Het geeft inzicht in Hart/Hoofd/Handen,. 

Volgend jaar starten we dan ook met de IEP toets in groep 6, wederom 

naast de CITO toets. Op het moment dat er keuzes gemaakt worden 

zullen we u verder informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holding Opo en PCBO Smallingerland  

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/


  

 

Zoals al bekend, per 1 januari vormt PCBO Smallingerland samen met OPO Furore een Holding. De centrale diensten 

van beide clubs hebben de krachten gebundeld om de scholen optimaal te ondersteunen. Op het servicebureau wordt 

de boekhouding gedaan, de inkoop gebundeld, vindt de 

salarisadministratie voor al het personeel plaats en richten we 

gezamenlijk de huisvesting (onderhoud), ICT-ondersteuning, 

werving en selectie van personeel en onderwijskundige 

ondersteuning in. De holding heeft nu ook een nieuwe naam: 

Adenium. Met die naam zal het servicebureau vanaf nu werken.  

 

Hieronder een uitleg van de naam. 

Adenium is de Latijnse naam van de woestijnroos. Een bijzondere 

plant met meerdere stammen. Deze stammen vormen samen de 

basis voor een prachtige bloei. Verschillende delen (stammen) 

van de Holding vormen samen de basis voor de groei en bloei 

van al onze kinderen. Ze versterken elkaar, zijn met elkaar 

verbonden. Maar wel allemaal individueel herkenbaar. Een 

passend beeldmerk is in ontwikkeling.  

 

 

Uit de groepen 
Zoals al bij de inleiding aangegeven willen we ook op deze plek nieuws uit de groepen delen. Niet elke groep zal elke 

keer een bijdrage leveren, maar met regelmaat zullen hier berichten uit de groepen voorbij komen. Deze keer uit 

groep 3,4, 7 en 8.   



  

Uit groep 7 
 

Verkeerstuin groep 7 

 

Groep 7 gaat één keer in de maand naar de verkeerstuin. Het doel van die lessen is 

dat je aan het eind van het jaar het verkeer praktijk examen kunt halen. Bij de eerste 

paar lessen hebben we geleerd om de hand uit te steken, rotondes omrijden en 

om goed te leren remmen. De laatste paar keren hebben we een route voor het 

examen geoefend. We kregen les van meneer de Haan. We kregen de eerste paar 

keren les in de Naturij. Als we vrij fietsten kregen we soms een gele of een rode 

kaart. Als je iets verkeerd deed kreeg je een gele kaart. Als je al een gele kaart had 

en nog iets fout deed kreeg je een rode kaart. 

 

WE HEBBEN VEEL GELEERD!!! HET WAS HEEL LEUK !!!! 

 

Geschreven door:Eva, Carlijn, Esmaa, Annette, Ryanna en Eushailey. 

 

Groep 7 is er klaar voor! 

 

Theorie examen is 4 april en het praktijkexamen op 14 mei a.s. !!  

 

Uit groep 8 
 

Taart: Woensdag 13 maart was er taart in de klas! Niemand was jarig, maar enkele leerlingen 

hadden op de open dag van Liudger locatie Raai de oplossing van de speurtocht ingeleverd. 

Ennnnn; onze klas had gewonnen. Dus kwam teamleider van het eerste jaar Margreet Kamman 

op school met twee heerlijke taarten! ( alvast dus een tip voor groep 7 voor volgend jaar; 

meedoen met alle speurtochten en prijsvragen, je weet maar 

nooit! )   

 

Wilgen: Op woensdag 6 maart is groep 8 wezen wilgen 

snoeien. We kregen uitleg over het waarom en hoe we met 

al het snoei-gereedschap om moesten gaan. Daarna ging 

elk groepje met zijn eigen boom aan de slag. Best lastig 

maar erg leuk om te doen! Nu hopen dat er veel nieuw 

leven in de bomen gaat groeien in de lente.  



  

Uit groep 3 en 4  

Circus en danstalenten 
 

In de afgelopen periode hebben we in groep 3 en 4 onze circus talenten kunnen trainen. Daarover heeft u in de vorige 

nieuwsbrief al kunnen lezen. Wat een artiesten. Circus Santelli kwam met heel veel circus spulletjes op school met de 

kinderen oefenen.  

Grote ballen om op te lopen, super kleine fietsjes om op te fietsen, het bekende koorddansen en uiteraard jongleren. 

Wat een plezier en wat een nieuwe talenten komen dan bovendrijven. Daarnaast is Dance Companie 058 een paar 

keer geweest om aan verschillende groepen workshops te geven gericht op dansen.  

Dit komt allemaal voort uit een mooie samenwerking met De Lawei. In het schooljaar hebben en zullen verschillende 

groepen ofwel workshops ofwel theaterbezoeken gedaan/gaan doen. Een mooie aanvulling op ons muziek en cultuur 

aanbod. 

 

De komende periode zal het leesonderwijs in groep 3 gebeuren in het thema KUNST. En dat gaan we zeker merken. 

We hopen u hierover de volgende keer veel meer te kunnen gaan vertellen. Maar wij hebben er, samen met de 

kinderen, heel veel zin in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jarigen 
 

22 maart Jef (2010)  groep 5 

26 maart Thylvienno (2013) groep 2 

28 maart Esther (2012)  groep 3 

29 maart Michael (2007) groep 8 

29 maart Hester (2010)  groep 5 



  

 



  

 



  

 


