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Geboortenieuws!
Op 12 februari is Jur ter wereld gekomen, het zoontje van juf Ilse en haar man Mark Wassink.
Moeder en zoon maken het goed!

Muziekmethode
Na het proberen van een drietal methodes hebben we de knoop doorgehakt. Vanaf maart zetten we
de methode ‘123Zing’ wekelijks in mij de muzieklessen. Het is een methode waar veel keuze is in
muzieklessen met daarin een afwisseling tussen instrumentele lessen en lessen waar een lied wordt
aangeleerd. De kinderen hebben aangegeven deze liedjes erg leuk te vinden.

Bouw!
Sinds januari 2020 zijn we op school gestart met het interventieprogramma ‘Bouw!’. Bouw!
voorkomt zoveel mogelijk leesmoeilijkheden bij leerlingen en is bedoeld voor leerlingen uit groep 2
t/m 4.
Eerste reacties van ouders:
‘Leuk programma om samen je kind te doen.’
‘Fijn dat het op niveau is.’
Belangrijk over ‘Bouw!’:
-leerlingen worden door leerkracht en OC geselecteerd
-het zorgt voor 60% minder leesproblemen bij kinderen
-het is adaptief
-het is computergestuurd
-het houdt vorderingen bij en toets wanneer nodig
Lerende school!
Op OBS Ekenrooi wordt volop geleerd. Niet alleen door de kinderen, maar ook door de leerkrachten!
Er zijn verschillende collega’s die cursussen of trainingen volgen of hebben gevolgd.
Juf Mariëlle en juf Patricia: ‘Doelgericht spelen in hoeken’
Juf Helene en juf Martine: ‘Alles draait om begrijpend lezen’
Juf Tamara volgt de Master: ‘Educational Needs’
Juf Dominique: ‘Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis’
Juf Marijke: ‘De coachende leraar’
Juf Lidwien: ‘Executieve functies uitgelegd’
Juf Manon: heeft de PABO weer opgepakt en verwacht over een paar maanden haar diploma op zak
te hebben!
Daarnaast gaat een groot deel van het team op 8 april de cursus ‘Bewegend leren, Zit met Pit’
volgen.
Naast deze cursussen wordt er ook van en met elkaar geleerd tijdens geplande intervisiemomenten.
Tijdens de intervisie bekijken we beeldmateriaal van elkaars lessen en gaan we hier over in gesprek.
Heel waardevol!

VOTRE ATTENTION, S'IL VOUS PLAIT!
Een extra uitdaging. Een aantal kinderen op school heeft er echt
behoefte aan. Dat is de reden dat ik een aantal jaren geleden met een
klein groepje leerlingen, waaronder mijn eigen zoon, op school ben
gestart met lessen Frans. Waarom Frans? Omdat ik die taal toevallig
goed beheers en dit vak verder niet voorkomt in het lesprogramma op
school. Voor de kinderen dus echt een extra uitdaging. De kinderen in
de les vinden het over het algemeen fantastisch!
Na dit schooljaar houdt dit avontuur voor mij op. Mijn kinderen zijn
dan allebei van school af. Voor mij een mooi moment om het stokje
over te dragen aan (een) nieuwe enthousiaste ouder(s) die kinderen
een extra uitdaging kan/kunnen bieden. Spreek jij een bijzondere taal,
beoefen je een bijzonder vak, beheers jij bepaalde technieken of heb jij een andere uitdaging
waarmee jij de kinderen van OBS Ekenrooi net dat beetje extra kan bieden? Dan komt de school heel
graag met je in contact. En of je jouw bijdrage eenmalig of wekelijks levert, alle inbreng is welkom!
Neem voor meer informatie gerust contact op met Jackelien (vervangend OC'er) of
Chrissy. Natuurlijk mag je mij ook een keer aanspreken of een keer komen kijken in mijn les op
woensdagochtend (van 8.30 - 9.15 uur, eens in de twee weken).
À bientôt!
Cordialement, Hilde Ellerbroek
De Ontdekwereld & De Pittige Plustorens
Vanaf januari werken we in de groepen 4 en 5 met De Ontdekwereld en de groepen 6 tot en met 8
met De Pittige Plustorens. Van alle groepen zijn er enkele kinderen die hier onder begeleiding van juf
Martine wekelijks mee aan de slag gaan en op deze manier extra uitdaging krijgen.
Hieronder enkele reacties van kinderen die met deze uitdagende opdrachten werken.
Luuk (groep 5):
Ik vind het leuk in portfolio, omdat het
vooral meer uitdaging is. Ik heb geleerd
om dingen anders te bekijken. En het is
leuk om samen te werken. (:

Pepijn (groep 4):
Ik vind het leuk in portfolio, dat je
samen mag werken. En ik leer er ook
heel veel van. Ik leer ook om de tijd bij
te houden. Ik leer ook een beetje om
vrienden te maken.

Lenna (groep 4):
Ik vind portfolio leuk, omdat je leuke
opdrachten krijgt en samen mag werken en
iedereen heeft een eigen leerdoel. Mijn leerdoel
is bijvoorbeeld plannen. Het is fijn dat je niet stil
hoeft te zijn.

Itay (groep 7):
Ik vind het leuk, omdat je op een andere
manier moet denken dan in de klas en je
stelt andere doelen zoals ik kan een
planning maken en me er dan ook aan
houden. Daarbij zou ik ook zorgen dat ik
minder gehaast werk.
Ik ben heel blij dat ik uitgekozen ben om
aan PPT te werken, want ik vind het
superleuk.

Julian (groep 7):
Ik vind de pittige plus torens heel leuk,
want je moet alles zelf regelen. Je mag
wel dingen vragen, dan krijg je geen
antwoord maar wel een tip. Ik vind het
ook heel leuk dat je heel vaak wel een
opdracht hebt waarbij je echt dingen
in elkaar moet zetten of maken.

Tom (groep 8):
Ik vind PPT heel leerzaam omdat je veel
zelfstandig moet doen en je leert heel veel. Je
kan kiezen of je in een groepje werkt of alleen.
Aan het begin van PPT moest je een doel stellen
bijvoorbeeld: goede concentratie en aan het
einde van elke opdracht moet je ook een verslag
uit typen hoe het is gegaan en of je je aan je
doel hebt gehouden, dat moet je dan naar de juf
sturen en dan mag je een nieuwe opdracht
kiezen.

