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Nieuwe touchscreens! 

         
Waarschijnlijk heeft u dit nieuws al 
van uw kind gehoord….in ieder lokaal 
is vorige week het ‘oude’ digibord 
vervangen voor een nieuw 
touchscreen. Ook op een aantal 
andere scholen binnen de stichting is 
CPOB borden aan het vervangen. Het 
is voor de leerkracht nog even 
wennen aan alle functies, maar we zijn 
er super blij mee. 
 

Passie en Talent groep 8 

 
Wij willen als school de leerlingen van 
groep 8 nog een cadeautje meegeven 
voor het voortgezet onderwijs.  
Een cadeautje in de vorm van lessen 
over jezelf. Als je jezelf beter kent.  
Als je weet hoe je leert. Wat je sterke 
kanten zijn en ook je minder sterke 
kanten. Als je weet hoe jij doet en dat 
anderen anders werken, dan is dat 
bagage voor samenwerkopdrachten. 
Dan kun je verwoorden wat je nodig 
hebt van een docent bijvoorbeeld.  
Juf Marian verzorgt deze lessen voor 
groep 8 en komt  5 dagdelen in de 
klas. Zij werkt vanuit een lessenserie 
Passie en Talent. De lessenserie 
‘Passie en Talent’ komt voort uit de 
ontwikkeling die onze school door 
maakt op het gebied van ‘Actief Leren’ 
waar mevr. Truus van Putten het 
afgelopen schooljaar het team in heeft 
begeleid.   
Het gaat vooral om ervaren en 
reflecteren op de ervaringen. Wat 
vind je prettig? Wat is lastiger voor je? 
Hoe praat jij? Denk hierbij aan 
doelgericht, functioneel, niet meer  
dan nodig; of heel associatief, vol 
emoties met veel mimiek of juist met 
weinig gebruik van mimiek. 

 
 
 
 
 
Er zijn echt verschillen. 
Om elkaar te begrijpen is het 
belangrijk die verschillen te erkennen, 
te herkennen en de kwaliteiten ervan 
te zien. De lessen grijpen terug op de 
ervaringen die de kinderen bewust of 
onbewust opgedaan hebben met het 
gele leren, blauwe leren en rode leren 
tijdens de lessen het afgelopen 
schooljaar. Vaak werd de kleur niet 
benoemd door de leerkrachten maar 
tijdens de les die juf Marian gaf bleek 
er een grote mate van herkenning te 
zijn. Bijzonder mooi om te zien, 
ontroerend ook, hoe kinderen zichzelf 
herkenden in manieren van leren. De 
talenten die hierbij horen hebben we 
benoemd en besproken. Maar er is 
ook aandacht voor elkaar niet goed 
begrijpen omdat je anders denkt. Het 
zijn bijzonder mooie gesprekken in 
groep 8.  
De volgende lessen zullen we iets 
specifieker ingaan op de leerstijlen. Of 
je een voorkeur hebt voor het rode 
leren met daarnaast ook de behoefte 
in stilte en alleen, geeft toch net weer 
een andere kleuring dan wanneer je 
een voorkeur hebt voor in stilte en 
alleen leren en graag concrete 
voorbeelden uit de realiteit erbij wilt 
halen. Het gaat er niet om dat je 
precies weet wat op jou van 
toepassing is. Het gaat erom dat je ziet 
dat er verschillen zijn en dat je daar 
iets in te kiezen hebt. Dat je weet wat 
jouw leerstijl is en dus wat je nodig 
hebt om te leren. Dat je weet wat 
jouw specifieke talenten zijn en hoe je 
gebruik kunt maken van andere 
talenten.  

             
De kinderen werken in een boekje 
behorende bij deze lessenserie en dit 
zullen zij na afloop ook mee naar huis 
nemen.  
 

In en om de school 
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Studiedagen 
De eerste dag na de zomervakantie 
ontvangt u van ons de schoolkalender 
voor het nieuwe schooljaar. 
De vakanties 2018-2019, staan op de 
kalender vermeld, deze zijn al eerder 
aan u doorgegeven via de nieuwsbrief. 
De studie(mid)dagen voor volgend 
schooljaar zijn nu ook bekend. 
Wellicht handig om deze alvast te 
weten: 
donderdag 04-10-2018 
vrijdag 12-10-2018 
dinsdagmiddag 06-11-2018 
maandag 11-02-2019 
maandag 11-03-2019  
woensdag 22-05-2019 
donderdagmiddag 20-06-2019 
 

Meer en BETER bewegen….. 
Woensdagochtend 8.00 uur is het 
weer zover! 

 
Morgenochtend is de derde en tevens 
laatste woensdagochtend voor de 
zomervakantie waarop een 
bewegingsactiviteit voor schooltijd zal 
plaats vinden. 
 

    
In de bijlage ziet u waar en hoe het 
bewegingscircuit wordt vormgegeven. 
 

 

 
Ouderbedankochtend 
We hebben de goede gewoonte om 
aan het einde van een schooljaar de 
(hulp)ouders te bedanken. Op 
woensdag 4  juli staat om 10.00 uur de 
koffie/thee klaar in de middenruimte 
van de oudbouw.  
Vanaf 10.30 uur is er in de kuil, in het 
bijzijn van de leerlingen van groep 8 
die deze ochtend hun laatste 
schooldag hebben, een 
‘Leiboomtheater’.   
De leerlingen van alle groepen komen 
om de beurt langs om de leerlingen 
van groep 8 gedag te zeggen en de 
hulpouders te bedanken. 

Gevonden voorwerpen 

 
De kast met gevonden voorwerpen is 
behoorlijk vol. Het verbaast ons iedere 
keer weer hoeveel kleding, tassen, 
bekers enz. niet worden opgehaald.  
Is uw kind op school iets kwijt 
geraakt? Neem gerust eens een kijkje 
in de kast ‘gevonden voorwerpen’.  
U vindt de kast in de gang bij de 
peuterspeelzaal (hoogbouw, bij 
binnenkomst links af….) 
De laatste week voor de 
zomervakantie wordt de kast 
opgeruimd en gaat de inhoud die nog 
goed en bruikbaar is, naar de 
kringloop. 
 
 

Agenda 
20-06: 8.00 uur; MEER en BETER 
bewegen op de Leiboom 
25-06: Tweede Rapport 
03-07: Afscheidsavond groep 8 
04-07: Ouderbedankochtend 
04-07: Uitzwaaien groep 8 

 
 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende, en tevens laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar, 
verschijnt op dinsdag 3 juli 2018. 

 
 
Bijlagen:  
-Bewegingscircuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichten: 
Onder dit kopje ‘berichten’ vindt u 
informatie aangeleverd door externen. 

 
 
 
 
 


