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      1 November 2018 

De klok is inmiddels weer naar de ‘normale’ tijd teruggezet en dat betekent 

dat we weer de donkere, maar gezellige maanden ingaan. Naast alle 

onderwijskundige ontwikkelingen zijn de voorbereidingen voor het 

Sinterklaasfeest en de Kerstviering ook al weer in volle gang.  

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegegeven zijn we in de groepen bezig 

met ‘Het Leren zichtbaar maken’. ‘Leren zichtbaar maken’ betekent dat de 

kinderen weten wat het doel is van het leren. Ze zijn eigenaar van het eigen 

leerproces. De leerkracht is meer begeleider van dit proces. Kinderen 

hebben hierdoor een hoge mate van autonomie in het leren. Dit verhoogt 

de motivatie in het leren. Met het werken vanuit heldere doelen sluiten we 

ook beter aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het verhogen 

van eigenaarschap bij de kinderen is niet zomaar gerealiseerd. Om dit goed 

en effectief voor elkaar te krijgen maken we gebruik van het praktisch 

handboek ‘Formatieve Assessment’. Formatieve assessment is het 

krachtigste onderwijsmiddel om de prestaties te verbeteren en kinderen 

voor te bereiden op een leven lang leren (Visible learning, John Hattie). 

Enkele ingrediënten hiervoor zijn belangrijk: 

 Zorgen voor een leercultuur waarin kinderen en leerkrachten een 

‘growth mindset’ hebben, geloof in zichzelf en beschikken over 

vaardigheden die toegepast kunnen worden op verschillende problemen. 

 Kinderen betrekken bij de voorbereiding van de lessen. 

 Zorgen voor samenwerkingsmogelijkheden. 

 Duidelijke leerdoelen stellen, bespreken en zichtbaar maken. 

 Feedback geven op leerproces individueel en klassikaal. 

 

Bovenstaande punten zijn de basis om verder eigenaarschap bij kinderen te 

ontwikkelen.  

Samen met De Wieling in Haalderen gaan we dit schooljaar in 

teambijeenkomsten stapje voor stapje formatieve assessment 

implementeren in ons onderwijs. Een mooie uitdaging maar zeker een 

mooie ontwikkeling waarin we als school een voorbeeld zijn voor andere 

scholen in onze omgeving.  

Poetsen 
Regelmatig krijg ik te horen dat de school wel wat schoner mag zijn. Een 
terechte opmerking. Opruimen en een nette IKC houden is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het schoonmaken is uitbesteed aan 
een schoonmaakbedrijf. Hoe graag we ook willen dat alles er blinkend uit 
ziet, zijn we ook beperkt door onze financiële mogelijkheden. Binnen het 
gestelde ministeriële budget zijn er afspraken gemaakt om de 
basisschoonmaak te kunnen realiseren binnen onze locaties. Dit houdt 
echter ook in dat bepaalde zaken niet wekelijks worden schoongemaakt. De 
vrijwillige inzet van ouders die helpen op extra poetsmomenten is voor 
onze IKC dan ook zeer prettig. Op dit moment gebeurt het poetsen 
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wisselend in verschillende groepen. Om het nuttige met het aangename te combineren willen we in 
samenwerking met de ouderraad in de toekomst twee poetsavonden organiseren. Samen poetsen,  
maar daarna ook even gezellig koffie en thee drinken. De eerste poetsavond staat gepland op 
donderdag 31 januari.  Na de Kerstvakantie komt hierover nog een berichtgeving. Hopelijk zet u het 
alvast in uw agenda. 

Oproep: Onderhoud wilgentunnel 
In de komende periode is het tijd om de wilgen (wilgentunnel) op het schoolplein te gaan snoeien/ 

vlechten. Afgelopen voorjaar hebben we dit ook gedaan. Dit was een succes en het was erg gezellig. 

Zijn er ouder (s) die ons ook nu weer willen helpen bij het snoeien van de wilgen en het vlechten in 

de tunnel. 

Wanneer: vrijdagochtend 16 november van 10.00 – 11.45 uur. 

Een snoei/ vlechtgroep van ongeveer 6 tot 8 ouders is voldoende.  

Onze conciërge Mario zal ook een handje helpen. Op school zijn maar enkele snoeischaren aanwezig.  

Daarom graag zelf een snoeischaar of een snoeizaag meenemen. 

Wij zorgen voor wat lekkers bij de koffie !  

Als het mogelijk is kunnen we, in overleg met de leerkracht, kijken of uw zoon of dochter ook even 

een handje kan helpen bij het snoeien en vlechten als u dit gezellig vindt. 

Heeft u tijd en zin om te helpen dan kunt u zich opgeven bij: 

b.polman@delinge.nl 

p.niesten@delinge.nl 

Op excursie naar het dijkmagazijn 

Vrijdagmorgen, 26 oktober, zijn we met beide kleutergroepen op excursie geweest naar het 

Dijkmagazijn. Daar hebben we het Egelpad gewandeld in kleine groepjes onder begeleiding van 

enkele vaders en moeders.  

Als voorbereiding hebben we in de klas een presentatie over de egel bekeken:  

 Waar leeft een egel? (in een tuin en het bos). 

 Hoeveel jaar wordt een egel? (4 tot 6 jaar). 

 Wat eet een egel? (ei, paddenstoelen, dood dier, slak, worm, kikker, fruit) Geef een egel 

NOOIT melk, want dan gaat hij dood! 

 Wanneer zie je een egel? (‘s nachts, want het is een nachtdier) 

 In de winter houdt de egel een winterslaap. 

 Waaraan zie je dat er een egel in de tuin is geweest? (Egelpoep, pootafdruk, egelspoor) 

 Wat doet de egel bij gevaar? (oprollen) 

 Egels worden kaal, doof en blind geboren en hebben zachte stekels. 

Bij het Dijkmagazijn, langs de dijk en in het veld tussen bomen en struiken, moesten de kinderen op 

zoek gaan naar egels, geen echte natuurlijk!!  Bij elke egel kregen de kinderen vragen over de natuur 

of konden ze opdrachten doen o.a. spinnen zoeken en bekijken met een vergrootglas, slingers van 

bladeren maken, een toverdrankje proeven en een rijstwafel eten met rozenbotteljam. 

Tot slot mochten de kinderen een echte opgezette egel bekijken en voelen hoe scherp de stekels 

zijn! 
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Het was een leerzame ochtend voor de kinderen en we bedanken alle ouders die met ons 

meegegaan zijn!! 

De kleuterjuffen, Carmen en José. 

 

Het lezen in groep 4 

In groep 4 lezen we heel veel. Dit doen we op verschillende manieren. Tijdens de inloop lezen we 
vaak zelfstandig in een eigen gekozen leesboek op ons eigen niveau. Ook hebben we een methode 
voor lezen. Dan begin je altijd met het flitsen van woorden. Dit oefenen we een paar keer en steeds 
sneller. Dan gaan we een bepaalde leesstrategie oefenen in vloeiend en vlot. Bijvoorbeeld 
drielettergrepige woorden of woorden op ig, lijk, etc. Daarna gaan we hardop het leesboekje samen 
lezen. Zo krijgt iedereen gelijk een beurt. Tot slot hebben we een werkboekje. Hierin staan ook 
allemaal verschillende oefeningen om het lezen vloeiend en nauwkeurig te laten verlopen.  
Op donderdag gaan we duolezen. Je leest dan met een maatje een boekje. Je leest om de beurt. Dit 

vindt iedereen erg leuk. Ook lezen we nog woordrijen. Je mag dan 1 minuut woordjes lezen. We 

doen dit drie keer. Zo proberen we onszelf te verbeteren. Groep 4 gaat al erg vooruit met lezen. Zo 

wordt lezen steeds leuker. 

 

Personele bezetting  

Juf Carla  

Al ruim 25 jaar sta ik voor de klas. Na eerst veel jaren op basisschool De Borgwal gewerkt te hebben, 

(daar zaten juffrouw Jolien en juffrouw Mandy bij mij in de klas) ben ik gaan invallen.  Ik werkte dan 

vaak een aantal jaren op een Lingeschool en viel dan weer voor een langere tijd in op een andere 

basisschool.  

Op basisschool Pius X heb ik ook een aantal jaren gewerkt. Dit was in groep 4, maar ook in de 

bovenbouw.  

Nu ben ik weer terug op de Pius X. Ook nu heb ik groep 4 en dit vind ik erg leuk. Op donderdag en 

vrijdag ben ik in groep 4, maar op maandag en dinsdag val ik ook in op andere scholen, of in andere 

groepen. 

Naast lesgeven houd ik erg van zingen. De klas heeft dit al gemerkt, want we zijn direct begonnen 

met het aanleren van leuke liedjes. Zelf zing ik ook in 2 koren. 

Het schooljaar is erg fijn begonnen. Ik heb erg veel zin in dit verdere schooljaar! 

 

 

Juf Fransje 

Fijn om weer terug te zijn op de Pius! Voor degenen die me nog niet kennen zal ik me kort 

voorstellen. Ik ben Fransje Huibers en geef dit jaar les in groep 4b naast Mandy. Na 10 jaar bij de 

kleuters te hebben gewerkt is dit een nieuwe uitdaging en ik vind het heerlijk om les te mogen geven 

aan de kinderen van groep 4b. Daarnaast geef ik bewegings- en taallessen aan peuters met een 

taalachterstand en geniet ik van mijn gezin samen met mijn man, 3 jongens en een hond.   
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