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 NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

Feedback 

Beste ouder, 

Wij vinden het belangrijk om van ouders en leerlingen feedback te krijgen op ons 
onderwijs en onze organisatie. Wij willen daarvan leren en onszelf blijven 
ontwikkelen. Van ouders krijgen we feedback in gesprekken en de jaarlijkse 
vragenlijst. Van leerlingen o.a. via de leerling-arena.  

Half maart hebben wij een leerling-arena georganiseerd voor kinderen van groep 
5, 6 en 7. Drie leerlingen per groep hebben toen onder leiding van een leerkracht 
een gesprek gevoerd terwijl de overige leerkrachten in een kring daaromheen 
zaten. De leerkrachten zeiden niets en luisterden naar wat de kinderen vertelden. 
In het gesprek ging het over de volgende onderwerpen: 
● Werken met chromebooks 
● Gedifferentieerde instructie 
● GYNZY 
● STAAL (methode voor taal en spelling) 
● Speelmogelijkheden op het plein 

In de week voor de leerling-arena hebben de leerkrachten van deze groepen al 
met alle kinderen over deze onderwerpen gesproken. Alle kinderen hebben zo hun 
bijdrage kunnen leveren. De drie vertegenwoordigers verwoordden tijdens de 
leerling-arena dus niet alleen hun eigen mening, maar ook die van veel kinderen 
in de groep.  
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Het was heel leerzaam om de ervaringen van de kinderen te horen. Bijvoorbeeld over 
GYNZY:  
“Je ziet direct of het antwoord goed of fout is. Dat geeft een goed gevoel.” 
“Bij GYNZY heb je een tweede kans en dat is fijn.” 

Of over de instructie: 
“Het is fijn als de uitleg kort is voor wie het snapt en dat die kinderen dan aan het 
werk kunnen.“ 
“Het is niet fijn om naar iets te luisteren wat je al weet of kunt.” 
“Het is leuk om met het wisbordje te werken en om andere antwoorden te zien.” En 
over STAAL: 
“De categorieën zijn makkelijker te leren en zorgen ervoor dat je het beter kunt 
onthouden”. (spelling) 
“De projecten zijn leuk en de opdrachten afwisselend en creatief.” (taal) 

De kinderen hebben ook ideeën over de speelmogelijkheden op het plein. Met dat 
punt zijn we inmiddels aan de slag gegaan en dat hebben we de leerlingen laten 
weten. We willen hen ook bij de voortgang blijven betrekken. Voor de zomervakantie 
laten we in elk geval weten hoe ver we zijn. 

Bij de planvorming nemen we ook de inbreng mee van kinderen uit andere groepen. 
Maandag organiseren we namelijk een leerling-arena voor kinderen uit de groepen 2, 
3 en 4. Negen kinderen uit deze leerjaren vertellen ons dan hoe zij en leerlingen uit 
hun groep denken over Engels, de weekopeningen en…de speelmogelijkheden op het 
plein. 

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold 
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Goed Gedaan 

Deze weken wordt in alle groepen les 14 behandeld 
uit onze methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het thema voor groep 1/2 is 
“Vrienden”. 

Fotograaf 

Dinsdag 4 juni komt de fotograaf om kinderen individueel en als 
groep te fotograferen. Ook broertjes en zusjes gaan onder 
schooltijd met elkaar op de foto. De fotograaf gebruikt een witte 
achtergrond. Het advies aan de ouders is om hun kind(eren) die 
dag kleurrijke, niet fluorescerende kleding te laten dragen.  

Ook broertjes/zusjes die nog niet of niet meer bij ons op school 
zitten kunnen gefotografeerd worden. Dat gebeurt tussen 08.00 
en 08.30 uur. Er zijn twee fotografen: één zit in het speellokaal 
en de ander zit in het  lokaal naast de hoofdingang. U wordt 
daar op volgorde van binnenkomst geholpen. 

Studiedag 

Maandag 1 juli wordt voor alle leerkrachten de 
laatste studiedag van dit cursusjaar georganiseerd. 
Op deze dag evalueren we alle plannen van dit jaar. 
Ook kijken we vast vooruit naar de planning van 
onderwijskundige en organisatorische zaken in het 
nieuwe schooljaar. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij. Voor hen een 
aangename “break” in het laatste stuk tot de 
zomervakantie.
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Project en inloopavond ‘Plastic soep’ 

Het project ‘plastic soep’ is in volle gang!  
Na de leerzame en interactieve voorstelling ‘Wow! De zee 
is van plastic’, zijn alle groepen op hun eigen manier met 
dit thema aan de slag gegaan.  
Dinsdag komen ze van de organisatie ‘Let´s do it kids’ op 
school. Door middel van spannende workshops, 
voorstellingen en een opruimactie leren kinderen alles 
over het afvalprobleem, de gevolgen voor dieren en wat 
kinderen er zelf aan kunnen doen.  
In het ‘recycle lab’ en tijdens de groepsdoorbroken 
creamiddag, ervaren de kinderen dat afval op heel veel 
verschillende (leuke!) manieren, her te gebruiken is.  

Dinsdag 28 mei bent u tussen 18.30 uur en 19.30 uur van 
harte welkom op de inloopavond! In de onderwaterwereld 
van de ‘Plastic soep’, kunt u de verschillende creatieve 
creaties van kinderen bewonderen, gemaakt van (plastic) 
afval. In de klassen laten de kinderen u graag zien wat ze 
allemaal te weten gekomen zijn over het thema ‘plastic 
soep’ wat ze geleerd hebben over recyclen en hoe we met 
elkaar schoner kunnen leven! 
Maandag 27 mei krijgen de kinderen een knipblad mee 
naar huis. Knip de plaatjes thuis alvast uit en vergeet niet 
het blad met plaatjes mee terug te nemen op de 
inloopavond! Dan kun je gezellig meedoen met de 
puzzeltocht!  

Op deze avond is er ook aandacht voor de World Servants. 
Er kunnen enveloppen getrokken worden voor 50 cent en 
er zijn leuke prijzen te winnen. 

Tot dan! Op deze Plastic Fantastic avond!   
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Even voorstellen namens de OR 

Ik ben Jaimy Kool. Ik heb 2 kinderen op 
de Constantijnschool. Bo zit in groep 3 en 
Dex in groep 1/2 A, en ik ben getrouwd 
met Hans.  
Vanaf april 2018 ben ik mee gaan helpen 
in de OR. Momenteel draai ik mee in de 
avond4daagse 10 km en de schoolreis 
commissie. Ook ben ik soms pleinwacht, 
dat helpt me om de namen van al die 
kids te onthouden. 
Naast school werk ik 4 dagen en vind ik 
het leuk om te schilderen. 

Avond4daagse 10 kilometer 

Volgende week begint de 
avondvierdaagse 10KM. 
Aankomende maandag krijgen 
alle deelnemers een kleine 
attentie van de Woerdense 
Avondvierdaagse uitgereikt in 
de klas. 
Omdat we startnummer 2 
hebben is het erg belangrijk 
om op tijd te zijn.  
Zorg dat je om 18.15 uur 
klaarstaat op de locatie 
zodat we compleet zijn als we 
starten.  
Tot volgende week!

Hulp gezocht! 

Het opruimen van de plastic soep doen 
we samen, net als het organiseren van 
een projectweek. Daar hebben we jullie 
hulp bij nodig of die van opa’s, oma’s, 
buren of de oppas. 
Op vrijdag 24 mei gaan we van 12.00 
tot 14.00 uur aan de slag met het 
verwerken van allerlei materialen voor 
het thema plastic soep. De voorbeelden, 
materialen, koffie en thee worden door 
ons geregeld, nemen jullie de helpende 
handen mee? 
Geef je snel op bij de leerkracht, want  
we hebben veel hulp nodig. 
Laten we er samen een gezellig 
‘soepzooitje’ van maken! Tot dan!
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Hiep hoera voor 
de jarigen in M

ei


