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het Toetertje 
Agenda    27 november  

 29 november 

 5 december  

 Het huis van Sinterklaas (1-2-4) 

 Schoen zetten 

 Sinterklaas op school 

   

Sinterklaas 
huis 

 Bezoek Huis van Sinterklaas groep 1 t/m 4 
Aanstaande dinsdag 27 november gaan groep 1 t/m 4 naar het 
Huis van Sinterklaas in Zierikzee. Altijd weer een erg leuke en 
spannende belevenis! 
We vertrekken om 12.15 uur op school. Dit betekent dat alle 
kinderen van deze groepen deze dag zullen overblijven 
(kosteloos). We zijn om 14.45 weer terug bij school, dus de 
kinderen kunnen gewoon om 15 uur opgehaald worden. Het 
vervoer is inmiddels geregeld, dank je Ciska!  
Wilt u er zorg voor dragen dat er deze dag een zitverhoger of 
autostoeltje voor uw kind op school is? 
We hebben er zin in! 
 

   

Schoen 
zetten 

 Nadat Zwarte Piet op school naar binnen heeft gegluurd 
Heeft Sinterklaas ons een berichtje gestuurd 
Zwarte Piet zag iedereen aanwezig 
En jullie waren ook nog goed bezig 
Piet zag Faqta, Gynzy, schrijven en een Chromebook 
En kleuters spelend in de poppen- en blokkenhoek 
Sinterklaas was hierover zo tevree 
Hij zei neem maar een cadeautje voor ze mee 
Ieder kind van de Schoener nu goed opletten 
Op 29 november mogen jullie je schoen zetten 
Even een briefje met je naam erin 
Dan heeft Sint het zeker naar zijn zin 
Wat je natuurlijk zou kunnen doen 
Is het zetten van je gymschoen 
Dan hoef je ook niet op je sok door de straten 
En dat scheelt weer vele gaten. 
 
Het duurt niet lang meer voordat je ons ziet 
 
Groeten Sinterklaas en Zwarte Piet 

   

Afwezig  Afgelopen week was juf Tony door privéomstandigheden afwezig. Ook zal zij tot 
aan de kerstvakantie niet voor de klas staan. Vanaf volgende week zal ze wel 
regelmatig op school aanwezig zijn. 
De vervanging wordt a.s. maandag door Marc de Vrieze gedaan en vanaf a.s. 
dinsdag zal Mariska Post haar vervangen. 
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Schoolfruit   

 

   

Nieuws 
flits  
Boven 
bouw 

 Meester Oscar ontdekt nieuwe manier om kinderen stil te krijgen.  
 
'Natuurlijk moesten we er in het begin aan wennen, maar het werkt', aldus een 
leerling uit de bovenbouw die liever anoniem wil blijven.  
Een modebewuste leerling: 'De kleuren van de supertape zijn vet cool en mooi te 
combineren bij mijn patas'.  
Meester Oscar: 'Eindelijk kan ik met goed fatsoen eens de krant lezen in de klas, 
heerlijk rustig met een 
kopje koffie erbij. Het is ook 
fantastische supertape! Met 
een beetje geluk blijft het 
een week zitten. Ook 
ouders zijn er reuze blij 
mee'!  
 
Obase wil een nader 
onderzoek instellen om te 
bekijken of het voor alle 
vestigingen ingevoerd kan 
worden.  
 
Van onze plaatselijke verslaggever Duckwing Duck. 

   

Groep  
4 t/m 8 

 Werken met de Chromebooks 
Inmiddels zijn we weer een aantal weken aan het werk met de Chromebooks. We 
luisteren naar de klassikale instructie en de verwerking vindt plaats via de Gynzy 
les op het Chromebook. Als de kinderen deze les klaar hebben, gaan ze verder in 
een van de ‘Werelden’ behorende bij het vak. In de Werelden gaan de kinderen 
aan de slag met verdiepen, verbreden en  herhalen van verschillende leerlijnen en 
de bijbehorende leerdoelen. 
Tot nu toe zijn we, zowel de kinderen als de leerkrachten, erg tevreden over deze 
manier van werken. Vooral het feit dat de kinderen allemaal op hun eigen niveau 
kunnen werken is erg fijn. Daarnaast is het hebben van een persoonlijke, 
goedwerkende device ook prettig. Er wordt nu minder heen en  weer gelopen in 
de klas. 
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Natuurlijk blijven ook aandacht geven aan het ‘ouderwetse’ (maar zeker niet 
minder belangrijk!) schrijven met pen en papier. Alle lessen worden vrijwel altijd 
deels schriftelijk gemaakt door de leerlingen. 
 
Thuis oefenen op Gynzy Kids 
We kregen de vraag of de kinderen  ook thuis mogen oefenen op Gynzy. Dat mag 
zeker! Dit kan via de site www.gynzykids.com of door de app te downloaden. 
De kinderen kennen hun login en wachtwoord uit het hoofd. Via de button 
‘inloggen’ komen ze in onderstaand scherm. 
De onderdelen met de rode pijlen mogen ook thuis geoefend worden.  
Wanneer uw kind ingelogd is in Gynzy Kids verschijnen deze opties: 
 
Werkboek: Hier mogen de kinderen ook thuis verder werken in de Werelden 
(ronde button, hieronder aangegeven met grote rode pijl).  
Taken: Onder het kopje Taken ziet u het huiswerk dat wij voor uw kind hebben 
klaargezet. Dit kan uw kind zelfstandig maken. 
Oefenen: Naast de taken kunnen kinderen verder oefenen met verschillende 
educatieve tools. Ook staan hier etuis: dit zijn handige naslagwerken om snel op 
te zoeken hoe het ook alweer zat. 
Spelen: Onder het kopje Spelen staan allerlei educatieve puzzels, zoals lijnpuzzels, 
mozaïeken, vormpuzzels en nog veel meer!  
  
Het is belangrijk dat de kinderen NIET thuis gaan werken met de Gynzy lessen. 
Dit zijn de vierkante buttons die hieronder dan ook niet aangevinkt zijn.  
Deze Gynzy Lessen zijn namelijk de klassikale lessen en toetsen die we op 
school maken na de instructie van de leerkracht.  
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