Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de belangrijkste informatie van de stamgroepavond nog even op een rijtje.
Informatie over the Flying Flamingo’s,
Wij zitten dit jaar met 27 kinderen in een stamgroep 7/8.
De stamgroepleidsters zijn Marjon Loman, zij is er van maandag t/m donderdag, op vrijdag
staat Nicole Buist voor de groep. Marjon en Nicole zijn het beste te bereiken via hun
schoolmail (zie jaarkalender)
Begin schooldag
Elke ochtend gaan om 8.20 uur de deuren open en om 8.30 uur starten de lessen. Het kan
natuurlijk eens voorkomen dat je door onvoorziene omstandigheden een keertje te laat op
school komt. Je wacht dan even op de gang. Dit om de activiteit die in de groep plaatsvindt
niet te verstoren. Om 8.40 uur komt de stamgroepleidster je dan ophalen en kun je de
stamgroep in. Deze 10 minuten moet je na schooltijd wel even inhalen. Dit geldt voor alle
kinderen op school. Mocht je, in korte tijd, meer dan drie keer achter elkaar te laat komen,
dan krijg je een gesprek met de stamgroepleidster en je ouders om te kijken hoe we je
kunnen helpen voortaan wel op tijd te komen.
In de gang hebben alle kinderen een eigen plek op de kapstok. Daar hangen ze hun jas en tas
op. Handschoenen en sjaals bewaren we in de mouw van de jas. Bij binnenkomst geven de
stamgroepleidsters iedereen een hand.
Als het weer weer wat natter wordt gaan de schoenen uit op de gang, ze nemen anders te
veel viezigheid en zand mee de klas in. Het is dan misschien handig om sloffen mee te
nemen. Bewaar deze buiten schooltijd in een tas aan de kapstok.
Het drinken, fruit en brood voor de fruitkring/overblijven bewaren we ook in de tas op de
gang. Tijdens de eet momenten haalt ieder kind zijn eigen tas op. Daarna stoppen we de lege
bekers en bakjes weer in de tas.
•
•

Kring
Maandagochtend: weekendkring
We vertellen elkaar nieuwtjes en verhalen over het weekend.
Dinsdag: nieuwskring.
Je kiest zelf een nieuwsitem uit en vertelt ons er alles over. Je moet dus op zoek naar
achtergrondinformatie. Maar je moet ook nadenken wat je er zelf van vindt en een stelling
voor de groep bedenken. Deze kring bereid je zelfstandig op school voor. Belangrijk dus om
het goed te plannen rondom je andere schoolwerk. We helpen daar natuurlijk graag bij.
Duur: + 10 min.
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•

•
•

Woensdag: boekenkring.
Tijdens de boekenkring geef je een samenvatting van het boek en lees je er passages uit
voor. Tip: verklap het eind nog niet. Sommige kinderen worden misschien wel zo enthousiast
van jouw kring, dat ze het boek zelf ook willen lezen.
Deze kring bereid je thuis voor. Duur: + 15 min. (check wel even met Marjon of het boek niet
al eerder aan de orde is geweest)
Donderdag: natuurkring
Deze kring gaat over een onderwerp waar jij meer over wilt weten. Ook deze kring bereid je
in z’n geheel zelfstandig op school voor. Duur: + 10 min.
Vrijdag: WO kring
Een uitbereide kring over een onderwerp naar keuze. Wel belangrijk dat je onderwerp bij het
niveau van de bovenbouw past. Bespreek daarom wel van te voren even met Nicole waar je
je WO-kring over wilt doen. Twee weken voordat je je kring gaat presenteren bespreek je
met haar ook even je mindmap. Duur: + 20 min.
Jullie horen tijdig wanneer je kind aan de beurt is om een kring te verzorgen. De WO- en
boekenkring worden thuis voorbereid. Je mag je kind daar gerust een beetje bij
ondersteunen, maar laat het vooral het werk van je kind zijn. Hulp bij het maken van een
planning is vaak nog wel echt nodig. Op de verschillende voorbereidingsformulieren kun je
vinden aan welke criteria de kringen moeten voldoen.

•

Werkperiode:
Spelling:
Naar aanleiding van de spellingstoets wordt de groep verdeeld in niveaugroepen.
Kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben (oranje)
Basisgroep (groen)
Kinderen die meer uitdaging aankunnen (paars)
We maken de persoonlijke leerdoelen voor de kinderen inzichtelijk. Iedereen weet dus waar
hij/zij nog extra mee kan oefenen. Instructies zijn dus ook niet altijd voor iedereen.

•

Rekenen:
We rekenen met de methode “Wereld in getallen”. De verwerking daarvan maken de
kinderen op hun laptop/Chromebook met het programma Gynzy. Door dit programma zijn
de persoonlijke doelen voor ieder kind heel goed zichtbaar.
Gynzy werkt adaptief. Maak je een aantal sommen fout, dan krijg je iets makkerlijkere
sommen, gaat alles goed, dan worden de sommen steeds lastiger. De variatie hierin is heel
erg groot. De kans is dan ook klein dat een klasgenootje dezelfde sommen maakt als die jij
aan het maken bent.
Daarnaast kunnen kinderen oefenen met voor hun persoonlijke doelen in het programma
van Gynzy (“de werelden”).

•

Stilwerktijd
Elke dag van 10.00 tot 10.20 uur is het stilwerkperiode. Het is dan helemaal stil in de
stamgroep, niemand overlegt met elkaar. Tijdens deze periode kun je je even helemaal op je
eigen werk richten. De stamgroepsleidster loopt rond en helpt kinderen waar nodig.
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De resultaten van de toetsen gaan mee naar huis. Zo blijf je altijd op de hoogte van de
vorderingen van je kind. Wij gaan er dan ook vanuit dat als je hierover vragen hebt, je even
bij ons langs komt. Dit voorkomt verrassingen in het rapport.
Voor het gebruik van de laptops/Chromebooks is het handig als elk kind zijn eigen oortjes
(geen koptelefoon) en muis heeft. Deze mag ieder kind meenemen van thuis. Mocht dat
niet lukken, wil je dat dan even bij ons aangeven, dan zorgen wij ervoor.
Automatiseren: voor het goed en vlot kunnen maken van de sommen in de bovenbouw is
het van essentieel belang dat je zoon/dochter de tafels (1 t/m10) goed geautomatiseerd
heeft. Als dit niet het geval is levert dit zeker problemen op bij het rekenwerk. Mochten ze
dus nog niet voldoende geautomatiseerd zijn, dan laten we je dit weten en wil je dit dan ook
thuis met je kind oefenen.
In de bovenbouw werken we met een bakkensysteem ter bevordering van een goede
werkhouding. We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich steeds meer
verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Onze controlerende taak wordt steeds
minder. Sommige kinderen kunnen hier al heel goed mee omgaan, maar anderen hebben
nog iets meer begeleiding nodig.
In de bijlage vind je de uitleg van dit systeem.
Een keer in de week is er Engelse les. Grootste doel is het vergroten van de woordenschat en
de spreekdurf. Vier keer per jaar krijgen de kinderen een Engels toets. Ze moeten hiervoor
thuis leren. Willen jullie ze helpen met het inplannen hiervan?
In de bovenbouw krijgen de kinderen 3 topotoetsen. Belangrijk dat kinderen leren rijtjes te
stampen. Ieder kind doet dat op een andere manier. We besteden hier op school aandacht
aan, maar bespreek dit ook thuis met je kind. Belangrijk om te weten wat een goede manier
voor hem/haar is. Op het VO is het vaak nog veel rijtjes leren.
Oefenen voor topo mag op school, maar meestal leren de kinderen dit het beste thuis.
Groep 7 – Europa
1. Landen
2. Hoofdsteden
3. Overige
Groep 8 – Wereld
1. Landen
2. Hoofdsteden
3. Overige

Wereldoriëntatie (WO)
Gedurende het schooljaar komen er een aantal schoolthema’s aan bod. Over het algemeen
werken we zo’n zes weken aan een thema. De thema’s staan ook vermeld op
schoolkalender.
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Om al het gemaakte werk, m.n. alle losse bladen, netjes te kunnen bewaren, vragen we alle
kinderen een ringband (23 rings!) mee te nemen naar school. Deze komt aan eind van het
schooljaar weer gevuld mee naar huis.
Viering en verjaardagen
Op woensdag hebben we meestal een viering met de hele school. Deze viering staat zoveel
mogelijk in het teken van het thema en de verjaardagen van de maand. Houden jullie het
‘Boomblaadje’ in de gaten?
De verjaardagen van de kinderen vieren we in de klas. Dit doen we om 10:10 uur. Ouders
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Denk aan een gezonde traktatie.
De jarige mag langs de andere stamgroepleiders in de pauze. Ze krijgen een hand en mogen
de stamgroepleidsters met dezelfde traktatie trakteren.
Nieuwe kinderen worden tijdens de eerste viering naar voren gehaald om kennis te maken
met de school. Ze krijgen dan een kleinigheidje.
Gym
De kinderen krijgen op dinsdagmiddag gymles van Saron.
Om 13.15 uur brengt Marjon de groep naar de Hooiberg waar Saron de groep opvangt. De
gymles duurt tot 15.00 uur. Daarna mogen de kinderen vanuit de Hooiberg zelfstandig naar
huis.
Denkt u aan passende gymschoenen en gymkleding? Wilt u zelf in de gaten houden of de
fietsen nog in orde zijn en de schoenen nog passen? Mocht je geen fiets of gymkleding
meehebben die dag, dan kun je niet meedoen met de gym. Er zal dan een vervangende
opdracht op school zijn.
Voortgezet onderwijs
Of je kind nu in groep 7 of in groep 8 zit, langzaam maar zeker komt het voortgezet
onderwijs in zicht. We proberen je kind daar in de bovenbouw zo goed mogelijk op voor te
bereiden. Dat betekent dat we steeds meer verantwoordelijkheid bij het kind zelf
neerleggen en dat we soms cijfers geven. Goed om in deze vertrouwde omgeving af en toe
te vallen en daarna weer op te staan.
Onze kinderen vliegen uit naar veel verschillende voortgezet onderwijs scholen; Wijhe,
Raalte, Deventer, Zutphen, Zwolle, Twello…. Wij kiezen er daarom dan ook bewust voor om
niet met de hele groep scholen te gaan bezoeken. Het aanbod en de diversiteit is daarvoor
te groot. Belangrijk dus dat jullie zelf open dagen gaan bezoeken en in gesprek gaan met
de verschillende VO scholen. Welke school past het best bij mijn kind, bij de specifieke
(leer)behoeftes van mijn kind?
Alle informatie die wij van de VO scholen krijgen zullen we met jullie delen; posters hangen
we bij de stamgroepdeur op en mails sturen we door. Ook naar de 7 de jaars ouders.
Het is ook aan te raden om je kind op te geven voor een open les moment. Hiervoor krijgt
hij/zij vrij, wel moet je even een verlofformulier invullen. Deze kun je krijgen van
Claudia/Nicole.
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Aanmelding VO
Uiterlijk 1 maart 2020 moeten de aanmeldingsformulieren binnen zijn bij de VO scholen.
Om dit allemaal goed te laten verlopen vragen wij jullie het volgende:
• Lever uiterlijk woensdag 12 februari 2020 een door jullie zoveel mogelijk ingevuld
inschrijfformulier in (gegevens, thuissituatie, ….. denk aan kopie ID/BSN)
o Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen tijdens de opendagen van de VO scholen
of te downloaden via de site van de desbetreffende VO school.
• Marion zal dit formulier in de daarop volgende week aanvullen met schoolgegevens.
• Op woendagmiddag 26 februari (tussen 13.00 en 17.00 uur) is het gesprek waarin je
zoon/dochter zijn/haar definitieve eindadvies krijgt. Tijdens dit gesprek vullen we dit
advies in op het inschrijfformulier en bespreken we ook even wat jullie en wat school
verder heeft ingevuld.
o Tijdens dit gesprek weten we allemaal al wat het eindadvies gaat worden (ga
er vanuit dat het voorlopige eindadvies het definitieve eindadvies wordt –
anders laat ik het weten. Hebben jullie andere wensen, dan ook graag tijdig
bespreekbaar maken!)
• Wij versturen de inschrijfformulieren donderdag 27 februari aangetekend naar de
verschillende VO scholen. De schoolresultaten worden via een versleuteld
computerprogramma verstuurd.
• Hulp nodig bij het invullen? Kom gerust even langs!
Stamgroepouders
Elke bouw heeft, bij voorkeur, twee stamgroepouders.
Omdat we dit jaar voor het eerst met een echte OR werken zal de organisatiestructuur
rondom de stamgroepouders ook een beetje veranderen.
Samen met de OR en de stamgroepouders kijken we naar alle feesten, excursies,
voorstellingen, etc. die dit jaar op het programma staan en waarbij we de hulp van ouders
nodig zijn.
De stamgroepouders krijgen een x aantal activiteiten toebedeelt en zijn zorgen dat ze voor
deze activiteit een groep hulpouders verzamelen om de activiteit verder vorm te geven.
Martha (moeder van Janneke) was vorig jaar onze klassenmoeder en wil ons dit jaar ook wel
weer helpen. We zijn op zoek naar, bij voorkeur, een 7de jaars ouder, die deze klus samen
met haar wil vervullen. Laat het ons dan weten! We kunnen jullie hulp hard gebruiken!
Heeft u vragen?
Zoek ons dan na schooltijd even op. Eventueel kan dan een afspraak gemaakt voor een wat
langer gesprek. Deze afspraken vinden plaats na schooltijd, vanaf 13.00 uur of 15.30 uur tot
max 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Marjon en Nicole
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