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Taalatelier 2 

In taalatelier 2 is aandacht voor taalbeschouwing, spelling, woordenschat en schrijfopdrachten.  
 
Tijdens woordenschat zijn we bezig met allerlei werkvormen en modellen, om de woorden rondom een thema aan 
te kunnen leren. Voor het inoefenen wordt gebruik gemaakt van afwisselende activiteiten en met behulp van 
opdrachten wordt nagegaan of leerlingen de woorden al goed kennen. 
Tijdens de les is vooral sprake van het aanbod en het inoefenen. Op diverse manieren wordt er betekenis gegeven 
aan de woorden. Als vakspecialist is het een uitdaging om hiermee aan de slag te zijn, en wat fijn om te zien hoe 
enthousiast de leerlingen zijn! 
Voor woordenschat krijgen de kinderen vaak een werkblad mee, zodat de leerlingen de aangeboden stof kunnen 
verwerken op het stilteplein.  
 
Tijdens de les maken de kinderen uiteraard ook gebruik van elkaars talenten. Tijdens de les ‘stellen’ beoordelen de 
leerlingen het verhaal van iemand anders en op die manier  voorzien ze elkaar van tips en tops! Geweldig hoor, hoe 
kinderen hiermee om kunnen gaan. Zo leren we met en van elkaar! 
 
Juf Nathalie. 
 

Vragen over O4NT 
 
We zijn nu een aantal weken onderweg met ons nieuwe onderwijssysteem. Hierbij merken we binnen de school dat                  
we steeds beter ingewerkt raken. Natuurlijk zijn er nog zaken waar we aan werken en waar we nog niet tevreden                    
over zijn, we zijn tenslotte nog volop met de invoering bezig. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen die aangebracht                 
moeten worden in de roosters en de mogelijkheden om te plannen. 
 
Wij als leerkrachten zien wat er binnen de school gebeurt en zien hoe de kinderen al goed hun weg vinden, maar u,                      
als ouder, heeft  veel minder zicht op de ontwikkelingen. 
U hoort verhalen van de kinderen, hebt misschien al een IOP gesprek gevoerd maar we kunnen ons voorstellen dat u                    
verschillende vragen heeft. 
 
Nu is er binnenkort een informatieavond en hier zullen we ook wat laten zien van een gemiddelde O4NT schooldag. 
De ervaring leert dat er op zo’n avond maar beperkt gelegenheid is om vragen te stellen. De vragen liggen immers                    
voor eenieder van u op een ander vlak. 
Om u de gelegenheid te bieden om in kleine groepen vragen te stellen, zodat we ook echt zorgvuldig antwoord                   
kunnen geven willen we een aantal koffie/vragenuurtjes organiseren waarin u met 8 à 10 ouders vragen kunt stellen.                  
Er is dan ook echt ruimte voor discussie en tijd om wat minder algemeen maar meer specifiek antwoord te geven. 
We zullen een aantal van deze uren overdag plannen, maar ook een aantal in de avonduren om zoveel mogelijk                   
ouders de gelegenheid te geven om te komen. 
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Vanaf volgende week zullen er intekenlijsten voor de info-uren op school hangen. Mocht blijken, dat er te weinig                  
momenten zijn ingepland, dan zullen er nieuwe uren bijkomen. 
 

Zwemdiploma voor leerlingen uit groep 7 en 8 

 
Ook dit schooljaar organiseert het Sportbedrijf in samenwerking met de Gemeente Almelo en Scoop Welzijn een                

vangnetconstructie voor leerlingen uit groep 7 en 8 die nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma of nog geen                     

zwemonderwijs volgen. Zwemles+ is een activiteit waarin leerlingen leren om zwemveilig en zwemvaardig te              

worden. De leerlingen worden opgeleid voor het eventueel te behalen Zwemdiploma A. 

Heeft u een kind in groep 7 of 8 en heeft hij/zij nog geen zwemdiploma? Komt u dan even binnen dan kunnen we                       

verdere informatie geven over deze activiteit. 
 

Diploma 
 
Twan doldersum uit de groep van de roodborstjes heeft zijn zwemdiploma a gehaald. 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 
Deze week staat de start van de Kinderboekenweek en Werelddierendag centraal bij de Koolmeesjes en de Roodborstjes. 
En misschien komen er ook echte dieren op bezoek? 
Wij lezen de meegenomen boeken met dieren in de hoofdrol al veelvuldig voor. 
Wij bedanken alvast de leesmoeders en leesoma die in beide groepen komen om de kinderen voor te lezen, fijn dat u hier                      
tijd voor heeft. 
 
Ook oefenen we met het leren strikken van veters, pfff dat valt nog niet mee! 
Ook het oefenen van ritsen, knopen en drukkers wordt fanatiek geoefend. 
 
Nu het weer herfst wordt, gaan wij regelmatiger spellessen geven in het speellokaal. Voor de veiligheid adviseren wij dat de                    
kinderen gymschoenen met een soepele zool dragen. 
Geeft u uw zoon of dochter goed passende schoenen mee, het liefst met een sluiting van klittenband en voorzien van                    
naam? 
 
Wij oefenen de rangtelwoorden en leren de letter O aan, oefent u thuis met uw kind mee? 
 
Voor degene die mee doen met de Unicefloop, veel succes en plezier en wat knap dat jullie met het opgehaalde geldbedrag                     
je inzet om andere kinderen ook een fijne jeugd te bezorgen. U bent ook welkom om schoolgenoten te komen aanmoedigen! 
 
Dit was het voor deze week, tot de volgende keer. 
 
Met vriendelijk groet, 
De leerkrachten van het Kleuterplein 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Horen wij nog bij elkaar?  

Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22  

Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of eindigt hun gezamenlijke verhaal met een ruzie over godenbeeldjes? 

Uiteindelijk sluiten ze een verbond. Jakob gaat verder, op weg naar zijn broer Esau. Zijn zij nog familie na alles wat er 

gebeurd is? Als ze elkaar weer zien, blijkt dat ze nog steeds bij elkaar horen. 

  

Verhalen: 

Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35  

Verbond met Laban, Genesis 31:43-54  
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Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22 

 

Verjaardagen 
 

Deze week zijn jarig: 

2 oktober Sam Schra 11 jaar De Pauwen 

3 oktober Tygo Kramer 10 jaar De Zwaluwen 

5 oktober Kyan Kruzen 4 jaar De Koolmeesjes 

7 oktober Quinn de Fretes 8 jaar De Zwaluwen 

Steinar Oord 5 jaar De Roodborstjes 
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