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Belangrijke data:
Juni
18 juni
18 juni
24 juni
25 juni
26 juni
28 juni

:
:
:
:
:
:

Praktisch verkeersexamen groep 7/8
Overleg onderwijsteam
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
MR vergadering
Rapport mee

Juli
8 juli
10 juli
11 juli
12 juli
15 juli

:
:
:
:
:

Doorschuiven groepen
Zomerfeest
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie t/m 23 augustus

In het zonnetje
De TSO heeft afgelopen week afscheid genomen van 2 overblijfmoeders. Christa Leffers en Laura van Vliet
hebben jaren lang ervoor gezorgd dat heel veel leerlingen tussen de middag gezellig konden overblijven.
Laura en Christa heel hartelijk bedankt voor jullie inzet tijdens de TSO.

Digitaal werken
De hardware waar de kinderen op onze school mee werken is langzamerhand aan het verouderen en
daarnaast nemen de ontwikkelingen m.b.t. digitaal werken steeds verder toe. Om aan beide punten
tegemoet te komen worden er per kind inde groepen 5 t/m 8 een chromebook aangeschaft. Op deze
laptop kan elke leerling in zijn/haar eigen digitale omgeving inloggen. Die omgeving heet MOO (Mijn
Online Omgeving). Alle programma’s waar kinderen nu ook digitaal in werken, zijn dan beschikbaar door
slechts één keer in te loggen.
Waarom willen we MOO aanschaffen?
Met behulp van ICT willen we het onderwijs aan onze leerlingen actief ondersteunen door beter tegemoet
te komen aan een continue, gepersonaliseerde afstemming van instructie, oefening en feedback;
MOO stelt leerkrachten in staat informatie eenvoudiger en sneller te verzamelen, te ordenen en te
alyseren.

Wat willen we er voor wat betreft de resultaten mee bereiken?
Het verantwoord inzetten van adaptieve software binnen het taal-, reken-, lees- en wereldoriëntatie
onderwijs, dat gebruikt kan worden om zodanig te differentiëren dat meer en beter tegemoet wordt
gekomen aan talent-ontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs.
Gaat de laptop de leerkracht vervangen?
Zeker niet!!! Instructie is het belangrijkste onderdeel van goed onderwijs, zo blijkt ook uit onderzoeken.
Dat blijft ook zeker zo in de toekomst. De methodes (software of werken op papier) is gericht op een
eenduidige didactische aanpak, waarbij instructie een zeer belangrijke rol speelt. Bij de nieuwe
rekenmethodes van Malmberg start iedere leerling in de basistaken waarbij iedere leerling (ook de goede
rekenaars) een instructie krijgen. Van daaruit gaan ze oefenen in de basistaak en daarna naar de eigen
taken waarbij de leerkracht overzicht houdt wat de leerling doet en wanneer de leerling hulp nodig heeft.
De software maakt een duidelijke analyse per leerling en dat geeft de leerkracht inzicht in de voortgang. De
leerkracht kan de leerling eerder en directer feedback geven.

Wie staat voor welke groep?
In de vorige nieuwsbrief was te lezen met welke groepen we volgend jaar gaan werken. Hieronder is te
zien welke leerkracht voor welke groep staat.
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Ook volgend jaar weer Logopedie op school

Prikbord
ZomerMOVES Vledder
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een leuke middag met sport en spel activiteiten in en rondom
het zwembad? Geef je dan nu op voor Westerveld ZomerMOVES op woensdag 3 juli in Bosbad Vledder!
Het begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De activiteiten die onder andere worden gedaan zijn;
waterslagbal, waterpolo, een mattenrace en flessenknotsbal! Abonnementhouders van het zwembad
kunnen gratis mee doen, andere deelnemers betalen een speciaal tarief van 1 euro. Lijkt het je leuk om
mee te doen? (zwemdiploma niet verplicht.) Geef je dan op voor 1 juli door een mail te sturen naar:
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
Univé Schoolkorfbaltoernooi

Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts
(Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30 uur plaatsvinden op het
sportveld in Wapserveen. Alle basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om mee te doen aan
dit toernooi. Aan het begin van het volgende schooljaar kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich
hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk
kinderen meedoen!
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