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“Juffen, meesters
en menig ouder
fietsen toevallig
even langs, zwaaien
joviaal naar je, om
vervolgens dwars
door bouwnetten en
steigers heen te
priemen om een
glimp op te vangen
van de binnenkant
van „ons‟gebouw…”

Nieuws uit de Utenbroekestraat
Je zal maar bouwvakker zijn bij het project
aan de Utenbroekestraat in Den Haag.
Bijna dagelijks marcheren complete schoolklasjes
langs op weg naar de bieb. De kinderen zwaaien
vol ontzag naar de levensechte Bob de Bouwers
en inspecteren geboeid de machinerie die
bijdraagt aan de bouw van hun aanstaande
school. Juffen, meesters en menig ouder fietsen
toevallig even langs, zwaaien joviaal naar je om
vervolgens te pogen door bouwnetten en steigers
heen te priemen om een glimp op te vangen van
de binnenkant van „ons‟ gebouw. En dan is er nog
juffrouw Ineke die met enige regelmaat koekjes
en andere versnaperingen komt brengen. Zoveel
controle op de voortgang van de bouw kan toch
niet anders dan motiverend werken?

De officiële opening
Niemand minder dan Mark Rutte, onze
oudleerling, heeft toegezegd de officiële
opening, op 5 september, te verrichten. Daar
zijn we natuurlijk heel blij mee. Nadere
informatie volgt, maar we wilden u deze
primeur niet ontzeggen.

Langzaam maar zeker worden de contouren van
een echte school zichtbaar. Terwijl de
bouwvakkers gestaag doorwerken aan de binnenen buitenkant van het gebouw, zijn wij druk
doende met de uitwerking van zaken als het
sleutelplan, de netwerkbekabeling en de
vormgeving van het tegelplein.
Afgelopen week is een kleine delegatie van het
team op kijk-bezoek geweest in de nieuwbouw en
hoewel het nog duidelijk een kwestie van „er
doorheen kijken‟ is, willen we u een
sfeerimpressie niet onthouden.

De verhuizing
Regelmatig wordt ons gevraagd wanneer de
verhuizing plaats gaat vinden. Met
bouwprojecten als deze is dat nooit met
grote zekerheid te zeggen. Vooralsnog staat
de verhuizing gepland op de laatste twee
dagen voor de officiële start van de
zomervakantie. De kinderen zijn in dat
geval dus vrij op donderdag 5 en vrijdag
6 juli.

De letters op de gevel

Prietpraat

.

Een leerling vraagt meneer Van der
Schoot haar te helpen de wanten aan
te trekken.
“Wat heb jij een mooi ski-pak aan.”,
zegt meneer van der Schoot. De
leerling glundert. “Jij kan dan zeker
ook heel goed skiën?” “De leerling
kijkt trots naar hem op en geeft het
verrassende antwoord:
“Ja, dat heb ik in Dubai geleerd!”

Een lift!
Brede gangen
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Begrijpend lezen met het nieuws
van de dag

“Het leuke van
deze methode is
dat de teksten
wekelijks
geschreven
worden en dus
altijd aansluiten
op de
actualiteit”

Hoe zit het eigenlijk met de doorstroom van groep
2 naar 3? Kan mijn kind blijven zitten? Het
antwoord op deze en andere
onderwijsinhoudelijke vragen is te vinden in het
onderwijszorgplan en daar lichten wij voortaan in
elke nieuwsbrief één onderwerp uit dat nader
toegelicht wordt. Dit keer Begrijpend Lezen:
Nieuwsbegrip
Sinds dit schooljaar werken we in de groepen 4
t/m 8 met een nieuwe methode voor begrijpend
lezen, Nieuwsbegrip. Dit is een multimediale
methode, waarbij de lessen wekelijks online
beschikbaar worden gesteld voor de abonnees.
Zo kan steeds worden ingehaakt op de actualiteit
en zijn handleidingen, leeskaarten en
lesmaterialen altijd up to date en eenvoudig aan
te passen naar laatste inzichten. Verouderde
begrijpend lezen boeken zijn hiermee verleden tijd
geworden. Wat een verademing!
Nieuwsbegrip bestaat uit twee delen. Deze twee
delen samen bieden een complete begrijpend
leesmethode, die aan alle kerndoelen voor
begrijpend lezen voldoet.
Nieuwsbegrip Basis
Nieuwsbegrip Basis, bevat wekelijkse lessen die
inhaken op de actualiteit. Deze lessen worden
elke week gedownload door de leerkrachten.
Aansluitend op het onderwerp van Nieuwsbegrip
wordt door het NOS jeugdjournaal een videoclip
gemaakt die wij in de klassen bekijken.

“We gaan
gezellig met de
hele school naar
Blijdorp”

Nieuwbegrip XL
Met Nieuwsbegrip XL kunnen de leerlingen met
hun eigen inlogcode inloggen op de
leerlingenwebsite www.nieuwsbegripxl.nl Hier
kunnen ze op school en thuis diverse opdrachten
maken. De opdrachten die hier te vinden zijn, zijn
woordenschatoefeningen, een leesles met steeds
een andere tekstsoort, een schrijfopdracht en
spelletjes.
De leerkrachten kunnen op het docentengedeelte
inloggen en de vorderingen van de kinderen
bekijken.
Vers van de Pers
Het leuke van deze methode is dat de teksten
wekelijks geschreven worden en dus altijd
aansluiten op de actualiteit. Ze zijn speciaal
geschreven op het leesniveau en de denkwereld
van het kind. Dat wekt enthousiasme bij de
leerlingen. Ook is het leuk dat de leerlingen thuis
extra kunnen oefenen. Als u de inlogcodes wilt
weten van uw kind, kunt u dat natuurlijk altijd even
komen vragen aan de desbetreffende leerkracht.
Als uw kind er thuis aan werkt, let er dan op dat er
weer wordt uitgelogd, anders kan hij/zij op school
er niet meer aan werken.

Op 21 mei gaan we met de groepen 1 t/m 7 met
schoolbussen op reis naar Blijdorp. Veel kinderen
zullen er al wel eens geweest zijn, maar genoeg
krijg je nooit van het kijken naar en leren over de
dieren. Wij koppelen het feestelijke van de
schoolreis aan een educatief programma dat al
eerder in de klassen wordt ingezet en in de
diergaarde nadere invulling krijgt. We houden ons
aan de gewone schooltijden, zodat uitzwaaien en
ophalen geen grote logistieke problemen op zal
leveren.

Opa Piet
Op 2 februari 2012 is Piet, onze
conciërge, opa geworden. Piet is
helemaal in de roze wolken met
zijn kleindochter Lima Damiana.
.

Abonnement cadeau
Een leuke afwisseling op knikkerzakken en
scheetkussens is het geven van een
proefabonnement. Wij hebben een top vijf gemaakt
van abonnementen die wij graag onder uw aandacht
brengen. En je hoeft er de deur niet voor uit, dus ook
geschikt voor minder mobiele, maar wel digitaal
vaardige, opa‟s en oma‟s!
1)

Leesleeuw
Elke maand een nieuw boek per
leeftijdscategorie (groep 1 t/m 8)

2)

National Geographic Junior
Maandelijks natuurblad over alles wat zich
op, in en om de aarde bevindt (groep 7/8)

3)

Kidsweek Junior
Wekelijkse krant met nieuwsfeiten voor
kinderen vanaf 7 jaar (groep 4 t/m 8)

4)

Zo zit dat
Maandelijks weetjesblad voor
nieuwsgierige jongens en meiden van 9-15
jaar.

5)

Donald Duck
Omdat leesplezier een eerste voorwaarde
is om tot lezen te komen. Eerst de lol dan
de rest! 

Uit de oude kleuterdoos
Juf: “Pfff wat ben ik moe zeg!”
Kleuter: “Dan boek je toch
gewoon een weekje Lech!”

Dubbel Parkeren?
Wij zijn blij dat door uw inzet de pylonen dagelijks worden geplaatst in de van Berwaerdestraat. Helaas constateren wij dat
sommige ouders de auto nu dubbel parkeren op de Oostduinlaan. Wij willen deze ouders met klem verzoeken dit niet meer te
doen in verband met de veiligheid van onze leerlingen. Ouders en teamleden zullen foutparkeerders hierop blijven aanspreken.

Wolters on Ice
.

