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het Toetertje 
Agenda    30 -31 oktober 

 7 november 

 7 november  

 Start werken met Gynzy 

 Schoolontbijt 1 t/m 6 op school 

 Ontbijt op het gemeentehuis groep 7-8 

   

Gynzy  De Chromebook zijn binnen. 
Volgende week gaan we een start maken met de leerlingen om er mee te werken. 
We gaan gebruik maken van de werkomgeving COOL en voor de vakken met 
Gynzy. 
We volgen nog steeds de methodes die we ook nu gebruiken, maar daarnaast ook 
“de werelden” om kinderen extra stof te geven om mee te werken.  
Het wordt een spannende tijd voor iedereen om te ontdekken wat het ons 
allemaal meer brengt. Als we een aantal weken verder zijn zullen we u, als 
ouders, ook de mogelijkheid geven om een kijkje te komen nemen. 
We houden u op de hoogte. 

   

Dalton  De Schoener is aangemeld bij de Nederlandse Daltonvereniging. We mogen ons 
nu ook Daltonschool in oprichting noemen (Daltonschool i.o.) 
Vanuit de Daltonvereniging hebben we een mooi startpakket gekregen met 
mooie posters, een inspiratieboek en een Daltonvlag. Deze vlag zullen we aan de 
gevel laten wapperen.  
Als bijlage sturen we het DaltonID vanuit de NVD mee. 
 

   

Studiedag   Tijdens de studiedag zijn we bezig geweest met de voorbereiding van Gynzy en 
het digikeuzebord voor groep 1-2. 
In de middag hebben we weer een training gehad van Daltonbegeleider Hans 
Wolthuis. De onderwerpen waren reflectie, ik-doelen, periodetaken en 
portfoliogesprekken. 
 

   

Studie 
dagen  

 Aan het begin van het schooljaar hebben we u vertelt dat de leerkrachten 
allemaal een kindercoach opleiding gaan volgen. De eerste inspiratiedag is 
hiervoor geweest in september. 
Deze week is bekend geworden op welke dagen de opleidingsdagen zijn. 
De 2 studiedagen die hiervoor onder schooltijd gepland zijn: 

 Vrijdag 1 februari 2019 

 Maandag 3 juni 2019 
Op deze dagen zijn de leerlingen de hele dag vrij. 
De andere 2 studiemomenten zijn op woensdag 13 maart en 3 april, maar deze 
zijn ’s middags en ’s avonds na schooltijd. 
We hopen dat u begrip heeft voor deze studiemomenten en zijn heel benieuwd 
of u deze ontwikkeling terug gaat zien bij de kinderen. Dat is waar we het 
allemaal voor doen tenslotte. 
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Groep 1-2  Nieuws uit de onderbouw 
 
Thema herfst 
Na de herfstvakantie zit Pompom er wat bedrukt bij. Eerst was het zomer, toen 
was het heerlijk warm. Maar nu is het herfst en het is koud en guur. Het waait 
hard. Er ligt overal rommel buiten, zoals bladeren, eikels en kastanjes. Pompom is 
niet meer van plan om naar buiten te gaan in deze kou.  
Wat gebeurt er allemaal in de natuur in de herfst en hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat Pompom de herfst ook buiten leuk vindt? De kinderen bedenken hoe 
ze ervoor kunnen zorgen dat Pompom weer naar buiten gaat. Ook bekijken we 
elke dag het weer. We oefenen met de schrijftekens cirkel en lijn en de letters s 
en z bieden we aan. We hebben een echte 
herfsttafel waar de kinderen mee kunnen 
spelen. Ze mogen altijd herfstmateriaal 
meenemen om er nog bij te doen. 
 
Keuzebord en inloop  
We zijn ook begonnen met het digitale 
keuzebord. De kinderen kunnen hun naam 
met een plaatje erbij slepen naar de activiteit van hun keuze. Ons doel hierbij is 
dat kinderen leren plannen en keuzes maken. De kinderen hadden het supersnel 
door.  
 
Tevens hebben we ook een andere inloop. Verspreid over de tafels in het lokaal 
ligt er verschillend ontwikkelingsmateriaal.  

De kinderen kunnen iets kiezen en mama en papa kunnen er nog even bij blijven. 
Iedereen kan meteen aan de slag als ze op school komen.  
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Vervanging   Deze week was juf Margreeth om prive redenen afwezig. Dinsdag, woensdag en 
donderdag is er vervanging gevonden. De vrijdag helaas niet. We hebben 
besloten om in de ochtend de leerlingen te verdelen over de andere 2 groepen. 
De kleuters hebben het heel gezellig gevonden. 
 

   

Nationale 
school 
ontbijt 

 Op woensdag 7 november doen wij mee met het Nationale Schoolontbijt. Dit jaar 
wordt het verzorgd door de Aldi. Zij brengen alles netjes op school. 
De groep 7-8 is uitgenodigd om bij de burgemeester te komen ontbijten op het 
gemeentehuis. Ieder jaar wordt daarvoor een andere school uitgekozen, dit jaar is 
de Schoener aan de beurt. 
De kinderen mogen die ochtend zonder eten (ontbijt) naar school komen. 
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