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NIEUWSBRIEF
samen spelen + leren = groeien

Leren van en met elkaar
Beste ouder,
Via onze wekelijkse bordsessies uit de methodiek LeerKRACHT werken we
binnen de school aan drie onderwijskundige trajecten: gedifferentieerde
instructie, GYNZY en STAAL. Om u goed op de hoogte te houden, volgt
hieronder een korte beschrijving van de doelen die we nastreven en de
activiteiten die we ontplooien.
● Op de Constantijnschool stellen we onszelf en elkaar regelmatig de
vraag (o.a. naar aanleiding van klassenbezoeken) in hoeverre de
kwaliteit van de instructie nog verder te verbeteren is. De instructie
moet voldoende differentiatie bieden én er moet tijd zijn om die met
de kinderen te evalueren. Die evaluatie is zowel gericht op het
gestelde doel als op het proces om dat doel te bereiken. Als het goed
is weet een kind na een instructie te zeggen: “Nu kan ik….., nu weet
ik….., nu begrijp ik……”
Dit cursusjaar volgen we met alle leerkrachten de training Teach like a
Champion. We leren daarin technieken om de kinderen tijdens de
instructie nog actiever te betrekken. Kinderen zijn in die lesfase dan
geen consument, maar producent. Binnen het team spreken we af
welke technieken minimaal in alle groepen ingezet worden, zodat er
sprake is van een doorgaande lijn. Die lijn zorgt voor herkenbaarheid
bij zowel leerkrachten als leerlingen.
● In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de software van GYNZY voor de
digitale verwerking van spelling- en rekenopgaven. In het onderdeel
“De werelden” van dit programma zit voor kinderen veel oefenstof om
extra te oefenen als het nodig is, maar ook een ruim aanbod om het
huidige niveau verder te ontwikkelen.
Als leerkrachten helpen we elkaar de verschillende mogelijkheden van
het programma te ontdekken om het voor alle leerlingen zo effectief
mogelijk in te zetten. Zo leren we van en met elkaar!
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● In de groepen 4 t/m 6 wordt de nieuwe methode voor spelling- en
taalonderwijs “STAAL” ingevoerd. Vanaf de kerstvakantie wordt in
groep 3 met het spellingprogramma gewerkt. Juist tijdens het
invoeringstraject vindt intensief collegiaal overleg plaats om vragen
met elkaar te beantwoorden en/of knelpunten op te lossen met als
doel om de methode voor onze leerlingen zo goed mogelijk te
gebruiken en een basis te leggen voor de komende twee jaar als groep
7 en 8 er ook mee gaan werken.
U merkt het: er gebeurt veel op onze school. Door intensief met elkaar
samen te werken en elkaar feedback te geven op wat we doen worden we
nog steeds elke dag samen een beetje beter!

met vriendelijke groet,
namens de collega’s,
Rob Arnold

Hulp bij ziektevervanging
Wellicht heeft u het in de media gelezen of gehoord: er is nu al een tekort aan
leerkrachten en dat wordt de komende jaren alleen nog maar groter. Dit
betekent dat het ook steeds moeilijker wordt om bij ziekte via de
vervangingspool aan een invalleerkracht te komen. Een aantal keer hebben we
al meegemaakt dat er niemand beschikbaar was.
Op onze school proberen we in die gevallen een oplossing te vinden door aan
een leerkracht te vragen of hij/zij extra wil werken. Er zijn echter grenzen aan
wat er gevraagd kan worden.
Om dreigende tekorten het hoofd te bieden, zijn we op zoek naar ouders die
een onderwijsbevoegdheid bezitten en die bereid zijn om bij ziekte een dag in
te vallen. Dat kan als iemand een parttime functie heeft op een school of op
dit moment niet in het onderwijs werkzaam is. Wilt u hierover meer informatie
of heeft u hier belangstelling voor dan kunt u contact opnemen met meester
Rob.
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Constantijntheater
Vrijdag 30 november zwaaien de
deuren van ons Constantijntheater
weer open. Tijdens deze voorstelling
voor de onderbouwgroepen zijn in het
bijzonder de ouders van groep 3 van
harte welkom. De voorstelling begint
om 13.00 uur.

23 november 2018

Goed Gedaan
In deze weken wordt in iedere groep
les 5 behandeld uit onze methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het
thema is “Blij met jezelf.”
Op onze website kunt u de ouderbrief
vinden met de inhoud van de les. Met
deze informatie kunt u óók thuis uw
kind ondersteunen.

Kerstviering en -vakantie
Donderdagavond 20 december vieren
we met alle kinderen, leerkrachten en
ouders kerst in de Maranathakerk. De
voorbereiding hiervoor is in volle gang.
Vanuit de commissie ontvangt u
binnenkort meer informatie.
De dag erna gaan de kinderen alleen ‘s
morgens naar school. Om 12 uur begint
voor iedereen de vakantie.
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Constantijn helpt..
Vanaf de herfstvakantie sparen we weer in de kerkjes voor ons adoptiekindje
Ermeta. Via de stichting 'Woord en daad' sponsoren we als Constantijnschool
het meisje Ermeta Daniël, die in Haïti woont. Met ons sponsorgeld kan zij
naar school en krijgt zij alles wat nodig is om zich goed te kunnen
ontwikkelen.
Het is fijn om te melden dat we, met de op maandag gevulde kerkjes, elke
maand het benodigde bedrag kunnen overmaken.
Sparen jullie ook de komende tijd weer mee?!

Nieuws van de OR penningmeester
Wist u dat al veel ouders de ouderbijdrage hebben betaald? Hoort u bij de
andere groep: Dit schooljaar is het €27 per kind, over te maken op
NL27 RABO 0128 0414 12 t.n.v. OR Constantijnschool.
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Zou de goede Sint wel komen?
Als je in onze mooi versierde school loopt ruik je de geur van pepernoten
en hoor je zingende kinderen. In klassen zie je kinderen Pietenplaatjes
ruilen en er wordt druk gewerkt aan het samenstellen van een
verlanglijstje voor Sint.
Dat we op de Constantijn meegaan met de tijd dat wist u natuurlijk
al . . . Danita vlogt deze Sinterklaastijd. In de klas bekijken we de
gestuurde vlogs.
Net zoals in het grote Pietenhuis gaat er bij ons op school ook altijd wel
wat mis in de Sinterklaastijd maar Sint zegt altijd; ‘Bij Sinterklaas komt
alles goed’. Daar vertrouwen we dan dit jaar ook maar weer op.
U komt toch kijken op 5 december om 8.30 uur bij de aankomst van Sint
en zijn Pieten?!
Het belooft ook deze keer weer een groot swingend feest te worden.
Hadden we vorig jaar live muziek van een dweilorkest, dit jaar hebben
we een . . . . . Oh kom maar eens kijken op 5 december.
Dag hoor . . . tot 5 december op ons feestelijk versierde plein.
Klik hier om alvast swingend in de Sintstemming te komen.
Speculaasgroet van de Sint cie.
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Sinterklaas
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él graag wil:
Een cadeau wat ik hééé
....................

De kleur is .........................
hard

Het voelt

zacht
..........

..........
De vorm is .........................

1 Je schoen zetten mét daarin
iets liefs voor Sint of Piet.
2 De voorletter van je naam in
pepernoten leggen (én opeten).
3

Rara, wat wil ik?
Ik wil een .........................

......................

Een piepk lein & supergo
edkoop
cadeau:
De kleur is .........................

....................

Het voelt

hard

....................

5

Een pepernoot vangen met je
mond (en je handen op je rug!)

6

Op een briefje drie lieve/
knappe/leuke dingen vertellen
die jij dit jaar gedaan hebt, en
dit in je schoen stoppen.

Rara, wat wil ik?
......................

Ik wil een .........................

Een lek ker cadeau:
....................

De kleur is .........................

7 Een NIET-verlanglijstje maken
van dingen die je absoluut
NIET wilt hebben.
8

In de supermarkt met chocoladeletters de naam van je favoriete
band/artiest/club leggen.

9

Een fop-cadeautje inpakken en
dit aan papa/mama/opa/oma/
juf/meester geven.

.......................

Het ruikt naar: ...............

........ van op.

Ik kan er wel ....................
Rara, wat wil ik?

Een Sinterklaas-selfie maken
(verkleed jezelf als Sint of Piet of
zoek er een en ga ermee op de foto!)

4 Bedenk rijmwoorden op:
Piet: ....................................................
Sint: ....................................................
Chocoladeletter: ..............................
Paard: .................................................
Pepernoot: ........................................
Snoep: ................................................

zacht

De vorm is .........................
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10 Je favoriete sinterklaasliedje
zingen als 1. operazanger(es)
2. rapper 3. hardrocker

Ik wil een .........................

......................

Meer leuke printables op Gezinnig.nl
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