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aan kinderen en sinds kort ook aan volwassenen.
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Bezoek Maerlant groepen 7 en 8
Schoen mee naar school
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In deze nieuwsbrief meer informatie over het
zwangerschapsverlof van juf Iris, stellen haar vervangers zich
voor, leest u opnieuw informatie over rekenen en
automatiseren, alvast iets over Sinterklaas, de
werkzaamheden van Stedin, wanneer de directeur op school
aanwezig is en tenslotte de verschijningsdatum van de
volgende nieuwsbrief.
Zwangerschapsverlof juf Iris
Juf Iris heeft op vrijdag 13 oktober haar laatste dag les gegeven in
groep 6-7-8 voor haar zwangerschapsverlof. Ze heeft verlof tot en
met de voorjaarsvakantie 2018. We wensen haar het allerbeste
toe en hopen haar na de voorjaarsvakantie weer terug te zien op
school. Gelukkig hebben we twee enthousiaste vervangers voor
haar kunnen vinden. Madeleine Vogel staat op maandag en
dinsdag en Bianca Trommelen op woensdag tot en met vrijdag
voor de groep. Beide juffen vinden het een leuke groep en hebben
zin in de klus. De juffen stellen zich hieronder nader aan u voor.
Beste ouders,
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Madeleine Vogel en
ik kom uit Oostvoorne. Ik vervang Iris Talboom op maandag en
dinsdag. De laatste paar jaar heb ik Nederlands gegeven in het
middelbaar onderwijs. Nu er weer vacatures zijn in het
basisonderwijs, stap ik graag over. Bij het basisonderwijs ligt
echt mijn hart. Wilt u meer van mij weten?; kom gerust langs voor
een praatje.
Ik wil hierbij gelijk ook vragen of er mensen tijd hebben om groep
7 en 8 naar de meedraaimiddag van het Maerlant in Brielle te
rijden. Dit is op 7 november. We moeten er om 12:20 uur zijn en
het is afgelopen om 15:15 uur. U hoeft er niet bij te blijven. Het
gaat om negen kinderen, waarvan er drie met mij mee kunnen
rijden. Ik zoek dus nog plekje voor zes kinderen. Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Madeleine Vogel

Met vriendelijke groet,
Bianca Trommelen
Sinterklaas.
Sinterklaas komt binnenkort weer naar Nederland en daarom
hebben we alvast wat gepland voor zijn verjaardag viering. We
gaan het Sinterklaasjournaal weer volgen op school. We zijn weer
erg benieuwd naar alle ontwikkelingen! Zou hij nu eindelijk een
keer onbezorgd zijn verjaardag kunnen vieren?
Alle kinderen mogen op dinsdag 28 november hun schoen
meenemen om die op school te zetten. Meestal komen er dan
Zwarte Pieten en we hopen natuurlijk dat er wat lekkers in die
schoenen komt.
We verwachten dat Sint op dinsdag 5 december zijn verjaardag bij
ons op school komt vieren. Deze dag is er tot 12.00 uur school en
zijn de kinderen ’s middags vrij. Het is niet nodig om uw kind een
pauzehapje mee te geven; dit wordt door school verzorgd.

De kinderen van groep 6 tot en met 8 gaan weer surprises
maken. Daar krijgen ze apart informatie over mee. De kinderen
van groep 4 en 5 maken geen surprises; die doen een leuk spel
in de klas.
Wij hopen op een gezellige Sinterklaasdag.
De Sinterklaascommissie.
Nog beter rekenen en tips
In de laatste paar nieuwsbrieven is veel geschreven over
automatiseren bij rekenen. Zoals in nieuwsbrief 1 aangekondigd
willen we aan het automatiseren wat extra aandacht besteden.
Het zou goed kunnen dat leerkrachten u al eens de tip hebben
gegeven om dit thuis met uw kind te oefenen. Maar waarom is dat
nou zo belangrijk? En hoe moet je dat dan oefenen? Wat is
automatiseren? Wanneer rekensommen geautomatiseerd zijn,
dan worden de rekenhandelingen bijna automatisch uitgevoerd.
Bijvoorbeeld bij de som 8 + 3 = doet een kind automatisch 8 + 2 +
1 =. Als deze rekenhandelingen geautomatiseerd zijn, kan het
kind dit makkelijk toepassen in andere situaties.

Beste ouders,
Mijn naam is Bianca Trommelen. Ik woon in Hoogvliet en ben 45
jaar. Ik heb 12,5 jaar in Spijkenisse in het basisonderwijs
gewerkt, ben er 4 jaar tussenuit geweest en ga nu op De Vliegerdt
weer beginnen. Daar heb ik erg veel zin in. Ik vind het een hele
leuke klas, leuke school en een fijne plek.

De tafels van vermenigvuldiging zijn bijvoorbeeld erg belangrijk
als het om automatiseren gaat. Bij een geautomatiseerde som
kan een kind binnen 3 seconden antwoord geven. U snapt dat als
een kind tafels geautomatiseerd heeft, het de rekenstof een stuk
makkelijker maakt.

In de afgelopen 4 jaar heb ik opleidingen gedaan tot mindfulness
kindertrainer en mindfulnesstrainer voor volwassenen. Naast dat
ik voor de klas sta, geef ik mindfulnesstrainingen

Op school leren kinderen rekenen, maar ook u kunt thuis positief
aan de rekenvaardigheid bijdragen. Zeker bij het leren
automatiseren. Dit keer enkele laatste tips voor thuis om het
rekenen spelenderwijs te stimuleren:
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Overleg samen met uw kind wat een geschikt oefentijdstip
is en maak uw kind mede verantwoordelijk door samen
een automatiseringsoefenplan te bedenken.
Er zijn veel leuke spelletjes te vinden op de computer. Het
barst er van de oefensites: Rekenblobs! bijvoorbeeld
(www.rekenblobs.nl). Het is een superleuk programma
om het automatiseren te oefenen met leuke spelletjes. U
kunt zich hiervoor gratis aanmelden. Er is ook een app
van. Echt een aanrader! Ook op www.rekenweb.nl staan
heel veel rekenspelletjes. Ook vindt u hier tips met apps
voor op de iPad/tablet. Kijkt u ook eens op:
www.rekenbeter.nl; www.rekenen-oefenen.nl;
www.fi.uu.nl/rekenweb; www.kleuterstartpagina.nl
Hang de tafels van vermenigvuldiging op verschillende
plekken in huis op. Zo ziet uw kind elke dag de tafels een
paar keer.

Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 2, donderdag 9 en dinsdag 14,
maandag 20 en woensdag 29 november op school aanwezig.
Zijn deur staat altijd open voor vragen en een eventuele afspraak
is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 december

Elk kind een goede rekenaar! Dat wil toch iedereen? Succes!

Werkzaamheden Stedin
Stedin is druk bezig het transformatorhuis voor de school te
vervangen. Voor aanvang van het werk hebben ze met school
overlegd hoe de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast uit
te voeren. De uitvoerende werknemers voeren goed overleg met
ons en geven de indruk dat alles in het werk wordt gesteld om de
lessen niet te verstoren. Dat heeft er voor de school toe geleid dat
de stroom eenmalig na schooltijd is afgesloten. Stedin denkt de
werkzaamheden volgende week gereed te hebben. We hopen dat
ook dat komende week de overlast tot een minimum beperkt zal
blijven.
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