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Maandag 20 maart: 19.15-20.45 uur: werkgroep educatief partnerschap
Woensdag 22 maart: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders 0-8
thema: Nieuwsbegrip
Maandag 27 maart: VVE 9-10.30 uur, thema: mediawijsheid, i.s.m. Sherida Nelom
Woensdag 29 maart: Startbijeenkomst nieuwe ouders: Spel en spelen

Meten en meetkunde in Rekentuin
Het nieuwe spel Meten laat kinderen oefenen met meten en meetkunde. Zo komen onder
meer oppervlakte, omtrek, het metriek stelsel en het werken met schaalverdeling uitgebreid
aan bod. Deze vaardigheden worden geoefend met diverse type opgaven: meerkeuze, open
opgaven, op volgorde slepen, contextopgaven en meer.
Enkele voorbeeldopgaven:
 Een volleybalveld is 16 m lang en 8 m breed. Wat is de oppervlakte van het

volleybalveld in vierkante meter?

 1500 mg = … g
 Zet op volgorde van klein naar groot: 20 g / 700 g / 0,5 kg
Wanneer verschijnt Meten in de tuin?
Vanwege de moeilijkheid komen onderwerpen als oppervlakte, snelheid en inhoud berekenen
meestal pas in de hogere groepen van het basisonderwijs aan de orde. Kinderen moeten dan
ook goed genoeg zijn in optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voordat Meten in de
basistuin verschijnt.
Gerichte instructie
Net als het spel Verhaaltjes geeft Meten gerichte instructie na een fout antwoord. In deze
instructie wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de opgave opgelost had kunnen worden en wordt
het juiste antwoord getoond. Op die manier zijn kinderen beter voorbereid wanneer er hierna
een opgave van hetzelfde type voorbijkomt.

Vakanties en weekenden



Heppie organiseert namens Stichting Het Vergeten Kind het hele jaar
door vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6-18
jaar die b.v. opgroeien in een verstoorde thuissituatie of al jong grote
verantwoordelijkheden hebben vanwege een zieke ouder, broertje of
zusje. Of omdat ze vanwege een achterstand, trauma of stoornis zoals
ADHD of autisme extra begeleiding nodig hebben bij het spelen en
vriendjes maken. Ook zijn er begeleide gezinsvakanties waar ouders
en kinderen samen een fijne tijd kunnen beleven.
Meer informatie en aanmelden zie de website www.heppievakanties.nl.

Thema ochtend 8 maart
Yvonne van Beest en Sabina Vonk van de OBA hebben het belang van
lezen en voorlezen met je kind toegelicht. Na zichzelf voorgesteld te hebben aan de
aanwezige ouders was het de beurt aan de ouders om zichzelf kort voor te stellen. Met
name gezinssamenstelling en wat ouders thuis al doen aan dit onderwerp lag de nadruk op.
Sabina en Yvonne hebben wat algemene informatie gegeven over de OBA en een
lidmaatschap, zo is voor kinderen een lidmaatschap gratis en is sinds 1 januari 2017 de
boete op het te laat inleveren van boeken voor de jeugd afgeschaft. Daarnaast worden er
met regelmaat activiteiten georganiseerd om het lezen te bevorderen. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan de voorleesmiddagen op de woensdagmiddag. Binnenkort zal er
een nieuw project starten gericht op baby's en peuters.
Er werd ook aandacht besteed aan meertaligheid, ouders met een andere culturele
achtergrond die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn doen er juist goed aan
om naast het Nederlands ook in de eigen taal te spreken en wellicht ook voor te lezen. Dit is
van belang om het begrip te stimuleren, begrijpen dat een stoel een stoel is en een tafel een
tafel. Als kinderen dat in de eigen taal goed door hebben zullen ze het sneller oppakken in
het Nederlands. Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan en daaruit is gebleken
dat wanneer kinderen op het moment dat ze naar school gaan 3000 woorden begrijpen in
de moedertaal ze het Nederlands sneller oppakken. Uiteraard is het wel van belang om
naast de eigen taal wel het Nederlands aan te bieden door bijvoorbeeld gebruik te maken
van luisterboekjes, voorleesmiddagen in de bibliotheek of in te schrijven door de
voorleesexpres. (Dit geldt voor de ouders die de Nederlandse taal niet beheersen, zelf
voorlezen in het Nederlands is wel wenselijk.) De Voorleesexpress is een organisatie die
vrijwilligers naar gezinnen stuurt voor een periode van 20 weken om de kinderen in het
gezin voor te lezen. Daarnaast geven zij de ouders tips hoe ze zelf hun kinderen voor
kunnen lezen of gaan met de kinderen naar de bibliotheek. Dit abonnement van 20 weken
kost 10 euro en is voor iedereen, ook voor ouders die de taal wel goed beheersen.
Voorlezen voor het slapen gaan is het meest ideale, omdat het naast "quality time" ook
meteen een moment van rust creëert. Zelfs voor kinderen die al wel zelf kunnen lezen of zelf
beginnen te lezen is voorlezen van belang. Ze horen de juiste uitspraak en kunnen vragen
stellen over wat ze misschien niet begrijpen. Kinderen houden van herhalen, hetzelfde
verhaal willen ze graag vaker voorgelezen krijgen. Hierin ligt nog weleens een uitdaging
voor ouders om een verhaal zo dynamisch mogelijk te (blijven) vertellen, ook hierin kan de
OBA helpen, luister bijvoorbeeld eens naar hoe er voorgelezen wordt tijdens een
voorleesmiddag.
Gaat u met uw kind naar de bibliotheek, laat hem of haar dan ook zelf een boek kiezen.
Kinderen worden vaak getriggerd door een kleur of plaatjes om uiteindelijk een keuze te
maken. Zoek samen met uw kind(eren) naar wat zij leuke en interessante boeken vinden. Zo
wordt of blijft lezen leuk en wordt leesplezier gestimuleerd, kijk naar boekjes in verschillende
stijlen en verschillende onderwerpen om dit leesplezier vast te houden en "groei" daarin
mee. Lezen kan kinderen helpen om verschillende gebeurtenissen in hun leven te begrijpen
of een plekje te geven. Denk aan boekjes over naar het ziekenhuis gaan, verhuizen, het
krijgen van een broertje of zusje en zelfs een overlijden van een dierbare.
Naast fysieke boeken kunt u tegenwoordig ook E-boeken "lenen" en is de bibliotheek een
plek waar huiswerk gemaakt kan worden. In het digitale tijdperk waarin we nu leven maakt
de OBA een flinke inhaalslag om hierin mee te gaan om zodoende nog beter aan te
kunnen sluiten aan de behoefte van de bezoekers.
Kortom, de bibliotheek is al heel lang niet meer alleen een plek om boekjes te lenen en
weer in te leveren, maar vervult een veel grotere rol binnen een leefgemeenschap.
De volgende thema ochtend staat gepland voor 22 maart, ik hoop u dan weer te zien.

Salima Makhlouf-Amekrane, s.makhlouf@troelstraschool.nl

Schooltuinen
Hoe wordt een zaadje een plant? Op deze en
andere natuurvragen krijgen leerlingen van de
groepen 6-7 antwoord tijdens de theorielessen van
de schooltuinen.
De tuintjes liggen er nu nog leeg bij, maar daar komt de komende maanden verandering in.
Elke leerling krijgt een schooltuintje van zes vierkante meter.
In de tuintjes worden groenten, bloemen en kruiden gekweekt.

Verkeersexamen
Dinsdag 21 maart is het praktische verkeersexamen. Tijdens het praktisch verkeersexamen
wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed
kunnen toepassen in het echte verkeer. Voor de start worden de
fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een
goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen.
De eerste bus met de kinderen van 7C en MI/MJ vertrekt om
9.20 uur van school. De andere kinderen, van 7A en 7B worden
om 10 uur opgehaald.
We zullen om ongeveer 12 uur klaar zijn.
 Als er ouders/verzorgers zijn die willen helpen dan kunt u
zich opgeven bij de leerkracht van uw kind (groep 7).

Visjes
Kaya Hikmet Ensoz en Illias Benzian hebben aan de eisen voor het
zwemdiploma A voldaan.
Demanio Blankendaal heeft aan de eisen voor het
zwemdiploma B voldaan.
Gefeliciteerd allemaal!

Demanio Blankendaal

Werken met Montessorimateriaal
In het Montessorionderwijs wordt er veel gewerkt met materiaal om hetgeen de kinderen moeten
leren concreet te ondersteunen.

Ayse, Quinta en Lily
(ME) maken een
“honderd-rol”.
Bernadette
(ME) rekent haar
sommen uit met
behulp van het
latjesbord.

