Nieuwsbrief december 2019
PILOT: EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN OP DE
MIDDENBOUW
Wat zijn ook alweer executieve vaardigheden?
Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die
essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en
aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden
hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies
bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende
factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die
daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we
ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten. We reguleren er
emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het verleden
meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst.
Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve
vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het
beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken.

En hoe ziet dat er op de middenbouw uit?
Bovenstaande symbolen gebruiken we om voor de kinderen duidelijk te maken
wat er in ons hoofd gebeurt als we gaan “leren leren” en ons gedrag daaraan
moeten aanpassen. Ze hebben allemaal een eigen roertje waarop deze symbolen
afgebeeld staan en waar ze aan moeten draaien.
De kinderen van jaargroepen 4 en 5 kunnen dit prima uitleggen! Ze weten dat ze
bij “het anker” eerst op de rem moeten staan, “dat ze het roer moeten
omgooien” wanneer ze niet meer de goede route varen en dat ze “de schroef”
een zwengel moeten geven om te starten en door te gaan.

Heel belangrijk is de “toerenteller”. Wanneer je toerenteller in het groen staan,
sta je open om te leren. Maar zodra er frustratie optreedt en de toerenteller
schiet naar oranje, rood of zelfs bruin, dan moet je er eerst voor zorgen dat hij
weer in het groen komt. Dit doen we door hulp te vragen, deze te accepteren of
door even op je eigen ademhaling te letten.
De “landkaart” staat als metafoor voor het werkgeheugen. Belangrijke zaken
onthoud je en uit deze kennis kun je later putten om taken te volbrengen.
Inzet van de routekaart
De routekaart op dit plaatje zetten we in om kinderen meer en meer eigenaar
maken van hun eigen leerproces en
moeilijke zaken te laten inoefenen. Op
welk gebied dan ook. Samen met het
kind stellen we doelen en bepalen we
een route op deze kaart. De eilandjes
die ze in deze route aandoen, zijn hun
oefenmomenten. Hierbij moeten ze dan
ook bedenken wat ze nodig hebben.
Voor kinderen nog best wel lastig. Door
hard te werken en flink door te zetten,
haal je aan het einde van de route vast
(een gedeelte van) je doel! Dit is dan
iets waar je trots op mag zijn en wat
gevierd mag worden!

VERBOUWING op de bovenbouw
Op de bovenbouw wordt heel hard gewerkt door de aannemer. Het
handvaardigheidslokaal is al in gebruik genomen. De keuken is ook klaar en het
kopieerapparaat is naar een andere kamer verhuisd. Er zijn 2 stukken van de pui
verwijderd en vervangen door een pui met raam zodat er in de bibliotheek en de
spreekkamers ook daglicht aanwezig zal zijn. Na de kerstvakantie zal dan
begonnen gaan worden aan de entree. Hieronder een kleine impressie van de
veranderingen.

SCHOOLONTBIJT
Op dinsdag 5 november hebben alle kinderen genoten van een heerlijk ontbijt.
Dat is toch altijd heel leuk om samen met elkaar in de klas te ontbijten. We
willen de ouders die geholpen hebben hartelijk bedanken dat ze zo vroeg zijn
opgestaan om dit voor de kinderen voor te bereiden!

SCHOOLFRUIT

Deze maand zijn we ook weer gestart met het schoolfruit. Elke
week komen er drie soorten fruit of groente, dus gezonde
tussendoortjes, die de kinderen kunnen proeven. Wij snappen
dat dit niet voor alle kinderen altijd genoeg is. Als u uw kind
nog iets extra’s wilt meegeven zouden wij u willen vragen om
dit dan ook in de gezonde hoek te houden dus een extra stuk
fruit, komkommer of boterham.
Ook hier willen wij de ouders die elke dag het fruit/groente
komen voorbereiden al hartelijk willen bedanken!

VERKEERSPROJECT ONDERBOUW
Op de onderbouw zijn ze druk bezig met
verkeer. Er is geïnventariseerd hoe de kinderen
naar school komen en daarbij is uiteraard ook
besproken dat je goed zichtbaar moet zijn in
deze tijd van het jaar. Dit is ook op de andere
locaties goed onder de aandacht gebracht en
zelfs op de stoepen gespoten. De leerlingen van
de onderbouw hebben ook op het schoolplein een
straat-situatie nagespeeld en geoefend met
fietsen, oversteken bij een zebrapad enzovoorts.

4X WIJZER

Afgelopen maand is Marco Bastmeijer bij ons komen kijken hoe
de ontwikkeling van 4xwijzer binnen ons kindcentrum gaat. Hij
begeleidt ons sinds de invoering met de goede implementatie
van 4xwijzer. Hij is op alle locaties wezen kijken en gaf
naderhand terug dat de organisatie, motivatie en
zelfstandigheid van dekinderen sterk gegroeid is ten opzichte
van de vorige keer. In sommige jaargroepen moet er nog
sterk gestuurd worden dat de kinderen ook serieus aan de
slag gaan. Hij heeft tips gegeven hoe de themamuur nog
sprekender kan worden en hoe de taakkaarten verduidelijkt
kunnen worden. Wij gaan dit weer vertalen naar de dagelijks gang van
zaken en hopen bij zijn volgende visitatie weer zo’n mooie groei te hebben
doorgemaakt. Ook zijn 2 collega’s vorige week naar een coördinatoren dag
geweest om zich nog verder te verdiepen in de ontwikkeling.

VOORUITBLIK
De maand december staat natuurlijk bekend om zijn feesten.
A.s. donderdag zal er eerst het sinterklaasfeest zijn op alle locaties. Op de
onderbouw en middenbouw komt de sint op bezoek. Op de bovenbouw zal het
gevierd gaan worden door middel van een dobbelspel of surprises. Wij wensen
iedereen een hele fijne dag.
OP donderdag 19 december zal de winterviering plaats vinden. Hierbij zijn er
diverse activiteiten gepland en ook een heerlijke high tea voor de leerlingen.
Kerststukjes maken.
De groepen 3 zullen binnenkort kerststukjes gaan maken in de Aelserhof om zo
samen al helemaal in de kerstsfeer te komen.
Nieuwe kleutergroep
Vanwege het feit dat onze huidige groepen 1/ 2 op dit moment al vrij groot zijn,
hebben we ervoor gekozen om vanaf januari te starten met een instroomgroep.
Wij zijn heel blij dat wij met behulp van extra investeringen het voor elkaar
hebben gekregen om dit schooljaar deze nieuwe instroomgroep te kunnen
realiseren. Juf Nicole Senden zal deze groep gaan begeleiden.
De groep zal aan het eind van het schooljaar uit ongeveer 25 kinderen bestaan.
Op vrijdag 20 december om 12.00 uur start de vakantie. Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en vakantie en we zien de kinderen graag weer uitgerust
terug op maandag 6 januari 2020!

