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Doelenkaart tafelsommen
Deze week starten de kinderen met het werken met een doelenkaart voor het leren van de
tafelsommen.
Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels van 1 t/m 10 automatiseren. Het helpt hen bij veel
opdrachten in de rekenles, maar uiteraard ook in het dagelijks leven. Veel kinderen geven aan
dat ze de tafels beter willen kennen, maar geven ook aan dat het ze vaak niet lukt om thuis te
oefenen. ‘Vergeten te oefenen.. oefenboekje kwijt... geen tijd...’ En een veel gehoorde reden:
‘papa en mama hebben er niet aan gedacht’ 😉
We willen de verantwoordelijkheid graag meer bij de kinderen zelf leggen en starten daarom met
de doelenkaart. Op deze kaart houden de kinderen zelf bij hoe vaak en op welke manier ze aan
een tafel geoefend hebben. Als ze de tafel kennen, komen ze bij ons en mogen ze dat laten
horen. Het oefenen zal deels op school plaatsvinden, maar we stimuleren de kinderen ook om
thuis te oefenen. Voor het oefenen thuis kan o.a. gebruik gemaakt worden van het tafelboekje
dat de leerlingen deze week mee hebben gekregen en kunnen ze met hun account inloggen op
de site www.tafeldiploma.nl.
Kinderen die alle tafels al geautomatiseerd hebben, krijgen op school aangepaste lesstof.
In de bijlage bij de groepsbrief vindt u een voorbeeld van de doelenkaart, zodat u kunt zien op
welke manier de kinderen eraan werken.

Scrum
In groep 7 en 8 werken ze al een aantal jaren met de zaakvakken via de ‘scrum’ manier.
Ook wij zijn daar dit jaar mee gestart. We werken momenteel aan een thema van Aardrijkskunde
“Waar komt warm water vandaan?”
Scrum is een werkwijze die niet even in een nieuwsbrief uit te leggen valt. We zullen proberen
hieronder een heel kort en bondige uitleg neer te zetten. Scrum is een raamwerk voor het
ontwikkelen en onderhouden van complexe producten. Bij scrum staat het leren leren centraal.
Slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier
van werken voor meer verantwoordelijkheid, plezier en energie.
De kinderen werken het komende jaar in vaste groepjes en ieder groepje heeft een leider, de
‘scrummaster’. Ieder groepje heeft een eigen scrumposter (raamwerk). Aan de hand van deze poster
gaan de kinderen te werk. Zij zullen op een onderzoekende manier werken aan de doelen die binnen
het thema aan bod komen. Na 5 /6 weken zal er een eindproduct gepresenteerd worden.
Tijdens het werken via scrum is het groepsproces ook van groot belang.
Mocht u meer willen weten wat scrum precies inhoudt, kom dan gerust eens binnen en vraag uw
zoon of dochter om deze werkwijze, dit proces aan u uit te leggen. Zij zullen dit prima aan u kunnen
verwoorden middels de ‘scrumposter’.

Kanjer Training Leskern 2
In dit hoofdstuk worden De petten herhaald.
Hoe kun je je kwaliteiten inzetten zodat je op
een positieve manier stoer, humoristisch of
vriendelijk bent. Hoe laat je die de combinatie
met de witte pet (vertrouwen, jezelf zijn) zien?
Oefeningen: • Aardige dingen zeggen over
jezelf. • Aardige dingen zeggen over een ander
en iets aardigs over jezelf aanhoren. Wat zijn
goede en slechte complimenten. • Rollenspel
met de verschillende petten •
Vertrouwensoefeningen

Bezoek bieb
Woensdag 14 november hebben we een bezoek gebracht aan de bieb.
Dit was een leuk en leerzaam bezoek.
De kinderen hebben in groepjes opdrachten gemaakt op de i pad.
Op deze manier kwamen zij van alles te weten over de bieb.
Zoals u weet is veel lezen belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Om de leesmotivatie te blijven stimuleren gaan we samen met de kinderen naar de bibliotheek.
Wij gaan met de klas om de 6 weken naar de bieb, om daar samen leuke, spannende, grappige
leesboeken uit te zoeken. Zelfgekozen boeken lezen het lekkerst.
Sinterklaas
Komende zaterdag is het weer zover….
Sinterklaas komt weer aan in Nederland.
Maandag 19 november gaan we samen met de groep lootjes
trekken. Deze lootjes en het geld krijgen ze maandag mee naar
huis. Verdere uitleg van de Sinterklaasviering krijgt u t.z.t. van
de Sint werkgroep.

Bijzondere data:
Woensdag 21 november: Open dag Het Hof

