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De afgelopen periode is er weer
hard gewerkt aan de thema’s binnen de verschillende groepen. In
de midden– en bovenbouw zijn
dit de IPC-thema’s. In de onderbouw komen de thema’s ook
vooral uit de kinderen zelf om
aan te sluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Centraal
binnen de thema’s staan de 21th
century skills die o.a. aangeboden
worden door ontdekken/
onderzoekend leren.
Dit is werkwijze waar ervan wordt
uitgegaan dat een leerling vanuit
zijn ontwikkeling ergens aan toe
is en wat hem in staat stelt om de
wereld actief te onderzoeken. Dat
kan de wereld om hem heen zijn,
maar uiteraard is de wereld ook
groter.
Een basis van ontdekkend leren is
dat je het samen doet, ook wel
samenwerkend leren. Het maakt
gebruik van de verschillen van
kinderen en er wordt een beroep
gedaan op de talenten van leerlingen. De leerlingen helpen elkaar om het doel te bereiken.
De thema’s binnen de school
doen een beroep op verscheidene vaardigheden, leerlingen zijn
bezig met taal, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat, muziek, bewegen, sociale omgang,
kennis in eigen vaardigheden,

natuuronderwijs, burgerschap en
internationaal (wij zijn een onderdeel van de wereld).
Elke leerling is uniek in zijn ontwikkeling in deze vaardigheden,
maar door de vaardigheden in
relatie aan te bieden leren leerlingen ook dat de kracht ligt in de
gezamenlijke diversiteit (het inzetten van gezamenlijke talenten
leidt tot een beter eindresultaat).
De leerkracht heeft ook een andere rol binnen het ontdekkend
leren, de leerkracht coacht de
kinderen veel meer , dan dat zij
het voordoet.
Doordat vakken als begrijpend
lezen en woordenschat gekoppeld zijn aan het thematisch onderwijs, zien wij dat de leerlingen
veel meer betrokken zijn bij het
lezen. Ook vinden wij het begrijpen van de tekst veel belangrijker
dat het beantwoorden van vragen.
Op deze wijze bieden wij een flink
aantal vakken in samenhang aan
en zien wij het plezier van de kinderen terug binnen de lessen.
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“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Juf Daphne zwanger
Deze week kregen wij het bericht van juf Daphne dat zij voor tweede
keer zwanger is. Juf Daphne heeft
inmiddels het heugelijke nieuws ook
al aan de groep verteld en nu mocht
het ook in de nieuwsbrief komen te
staan. We wensen juf Daphne heel
veel gezondheid toe en uiteraard
een probleemloze zwangerschap.

Masterclass ontluikend ondernemen
Schoolbieb ouder
gezocht
We hadden iemand gevonden voor de
bieb, maar helaas redt zij het achteraf
door lichamelijk omstandigheden niet.
Hierdoor zijn we opnieuw op zoek naar
een ouder die het leuk vindt om samen
met iemand anders de schoolbieb te
doen. Dit is op de dinsdag van 9.00 tot
ongeveer 11.30.

15 maart stakingsdag

Elk jaar doen wij mee aan het project Masterclass ontluikend ondernemen. Leerlingen van groep 7-8 bedenken in kleine groepen
ideeën voor een onderneming. Samen met een ondernemer zetten
zij dit idee om in een onderneming. De instantie die dit initiatief
opzet is nog opzoek naar ondernemers die voor de groep willen
staan, om samen met de leerlingen (ook van andere scholen) dit te
doen, zie hieronder de verdere informatie.
Met dit ondernemerschapsonderwijs voor kinderen uit groepen 7
en/of 8 van basisscholen willen wij bijdragen aan een ondernemender Nederland. Jij helpt kinderen met het ontdekken van hun ondernemende skills. Dat doe je door hen een idee te laten bedenken
voor een onderneming en dat idee om te zetten in een haalbaar
plan. Ook laat je hen een filmpje maken van hun startup, begeleid
je hen misschien wel met hun pop-up, een onderzoekje in de klas of
een bedrijfsbezoek.
De MasterclassOntluikend Ondernemen legt verbinding tussen de
wereld van het onderwijs en het ondernemen. Ben je nieuwsgierig?
Laat het ons weten via info@ontluikend-ondernemen.nl.

Op 15 maart is er een stakingsdag voor
het gehele onderwijs. Het doel is om het
onderwijs bij de politiek weer bovenaan
de prioriteitenlijst te zetten gezien de
werkdruk; het leerkrachtentekort en het
aanzien van het onderwijs in het geheel.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”
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Uilenballen pluizen op stadsboerderij Darwinpark Zaandam

Op zondagmiddag 3 februari kan jong en oud op stadsboerderij Darwinpark te Zaandam onder leiding
van educatief medewerker Flip Valk uilenballen uitpluizen. Voor en na het broedseizoen overnachten uilen
vaak samen op een vaste plek. Een roestplaats noemen we dat. Ook in de Zaanstreek zijn roestplaatsen te
vinden. Meestal wordt hier geen ruchtbaarheid aan gegeven om verstoring te voorkomen. Onder bomen
waar uilen in zitten liggen altijd uilenballen. Dat zijn pluizige ballen, met restanten botten en haartjes van de
prooi , meestal muizen. Het is super interessant om deze ballen uit te pluizen. Want aan de botrestanten met name de schedeltjes- kan je zien welke muizensoort is opgegeten. Uit sommige uilenballen komt een
compleet muizenskelet tevoorschijn!

De kosten voor deelname bedragen € 2,- p.p. Daarvoor krijg je een uilenbal, een zoekkaart en een
“muizenplattegrond” waarop je gevonden botjes kan vastlijmen. Voor het pluizen zijn pincetten en ander gereedschap beschikbaar. Wie extra uilenballen wil uitpluizen betaalt daarvoor € 0,50 per stuk. Zoekkaart en
muizenplattegrond mogen deelnemers uiteraard mee naar huis nemen. LET OP: contante betaling. Geen pin
aanwezig.

Deze activiteit start om 13.00 uur in de educatieve ruimte van de boerderij en eindigt om 16.00 uur. Kom op
tijd want vol is vol!

Meer info op www.zaansnatuurmilieucentrum.nl of de facebookpagina van de stadsboerderij. Het adres van
de boerderij: De Weer 31 1504AH te Zaandam.
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