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Vorige week woensdag 14 november hadden alle kinderen van de
scholen van kom Leren een vrije dag.
Voor het personeel was een studiedag georganiseerd in het MECC….
Met het centrale thema INNOVATIE.
Hoe gaan wij de toekomst tegemoet? Hoe gaan wij ons onderwijs neerzetten om kinderen nog beter voor te bereiden op hun toekomst… Onderwijs dat past bij wat kinderen nu nodig hebben.
Met het motto ‘uit de comfortzone’ want veranderen betekent
dat je uit de comfortzone gaat

Er was een interessante gastspreker Dieter Möckelmann, interessante workshops en het duo Joep van Deudekom en Rob Urgert
zetten een fantastische afsluiting neer. Een dag vol energie & positieve flow!
Als klap op de vuurpijl werden we verrast met het nieuws dat er
van elke school een leerkracht op studiereis mocht gaan. Samen
op avontuur… samen leren in het buitenland. Fiety mag van onze
school dit studiereisteam versterken! Wanneer en waarheen? Dat
nieuws volgt nog...
Désirée

Sinterklaas in Binnenstad
Sinterklaas is weer in het land… en ook dit jaar zal Sint met zijn Pieten onze
school op woensdag 5 december komen bezoeken.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het wordt een feestelijke dag.
Sint staat te popelen, heeft hij ons laten weten.
Een extra verrassing…. Op dinsdag 27 november mogen alle kinderen ook in
school hun schoen zetten.
Werkgroep Sinterklaas
p.s. Op donderdag 6 december hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 een vrije dag in verband
met de teamstudiedag.

Hoekenwerk in groep 3
Misschien hebben jullie al iets gehoord van de kinderen…. Of ons berichtje op Facebook gezien…
Sinds vorige week zijn we in groep 3 gestart met hoekenwerk op het gebied van lezen.
Hoe ziet dit er dan uit in de praktijk?
We beginnen de les met een instructie en een korte verwerking. Daarna is er keuze uit verschillende hoeken. De leeshoek, letter-woorden-en-verhalenhoek. Een schrijf-, mindmap-, bodymap- en computerhoek.
Ook kan er gewerkt worden bij de juf aan tafel. Op het kiesbord mogen de kinderen na de verwerking
hun naamkaartje ophangen bij een gekozen opdracht (hoek). Het kan ook dat je aan de juffentafel komt
zitten voor extra verdieping, uitleg of instructie van een spel. Kinderen registreren zelf wat ze gekozen
hebben. Het mooie van hoekenwerk is dat kinderen zelf kunnen kiezen en dat we nog meer gedifferentieerd en betekenisvol aan de slag kunnen gaan.
Wat gebeurt er in de hoeken?

Leeshoek: Lezen van boek uit de methode of een boek dat je zelf kiest, verhaaltjes lezen en/of race
lezen. Ook is er de mogelijkheid om aan het eind van de dag voor te lezen voor de groep. Kinderen
kunnen hier op hun eigen niveau met lezen bezig zijn.

Letter, woorden, verhalen hoek: We oefenen de letters die we al kennen en die we nog niet hebben
geleerd. Woorden maken en oefenen, woordspin maken met letters die je nog moeilijk vindt of
woorden maken met je eigen letter. Kinderen kunnen ook verhalen schrijven bij onze thema’s. Ieder
kind werkt op zijn eigen niveau. Hier werken we ook met de spelletjes waarbij we oefenen met letters en woorden lezen.

Schrijfhoek: Oefenen in het schrijven met potlood, letters kleien, met scheerschuim letters en woorden maken of letters/woordjes stempelen.

Mindmaphoek: Maak een mindmap bij een thema, bv. nu Sinterklaas. Wat weet je hier al allemaal
over? Hoe ziet Sint er uit? Wat heeft hij aan? Het land Spanje wat weet je daar al over? Welk snoepgoed hoort bij Sinterklaas? Zet het woord erbij en teken het ook.

Bodymaphoek. Allerlei oefeningen om je hersenfuncties en oog-hand-coördinatie goed te ontwikkelen. Hiervoor zijn allerlei korte oefeningen die de kinderen na instructie zelfstandig kunnen uitvoeren. We werken hier met werkkaarten.

Computerhoek: We werken met de methode gebonden computerversie van VLL. Ook heeft elk kind
een account van Word om verhaaltjes in te typen.
Dit is de start van hoeken werk, wat we uiteraard nog verder uitbreiden.
Josephine en Margriet
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