NUMMER 2, 3 september 2021

Beste ouders/verzorgers,
De eerste twee weken zitten er alweer op. Het was fijn om iedereen weer terug te zien na een welverdiende
vakantie. We hebben een goede start gemaakt ondanks de nog steeds zorgelijke coronasituatie. Ook op De
Leister Igge hebben we dit in de afgelopen twee weken gemerkt. In twee gezinnen is corona geconstateerd
met als gevolg dat we gisteren moesten besluiten om een groep in quarantaine te plaatsen. We wensen
deze families sterkte toe. In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat we in bovengenoemde situaties
contact hebben met de GGD over hoe we moeten handelen. Vaak krijgen de betreffende ouders zelf ook
advies van de GGD en op deze manier proberen we verdere verspreiding te voorkomen. Het is en blijft
belangrijk dat we de regels rond hygiëne en de 1,5 meter blijven hanteren en nauwe contacten zoveel
mogelijk vermijden.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat het plannen van de schoolreisjes in september toch is gelukt. We
hebben gemerkt dat er nu meer scholen in deze periode op schoolreisje gaan en het boeken van de bussen
voor het vervoer naar de locatie was nog wel een uitdaging.

De periode van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie wordt ook wel de periode van ‘De gouden
weken’ genoemd.
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Een
goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming. Het proces van groepsvorming begint
na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Daarom
is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. De leerkrachten gebruiken
hier verschillende werkvormen voor waaronder ’De kanjertraining’. Het schoolreisje past hier ook goed bij.
In deze periode is ook het oudercontact belangrijk. Volgende week zijn de zgn. startgesprekken. Deze
gesprekken kunnen gelukkig weer fysiek op school gehouden worden. U kunt kennismaken met de
leerkracht en samen met uw kind bespreken waar het komende schooljaar de uitdagingen liggen.
We hebben i.v.m. COVID 19 wederom dit jaar niet gekozen voor een algemene informatieavond waarbij u
ook andere ouders van de groep kunt ontmoeten. We hopen dat dit volgend jaar wel weer mogelijk is. Maar
zoals het nu staat is er een mogelijkheid voor ontmoeting op de ouderavond van 15 september. Op deze

ouderavond krijgt u informatie over het leerlingvolgsysteem IEP waar we vorig jaar mee zijn gestart.
Volgende week ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Informatie over de groep krijgt u, net als vorig jaar, via een flyer of filmpje.

Schoolplein
Helaas is het niet gelukt om met vrijwilligers in de zomervakantie het plein voor de fietsenstalling te
realiseren. Maar we geven de moed niet op en gaan een nieuwe poging wagen. Maandag wordt er met de
schoolcommissie besproken hoe één en ander wordt opgepakt. Het uitgangspunt is nog steeds dat we voor
december een groot deel van ons ‘droomplein’ hebben gerealiseerd maar dat kan alleen als er genoeg
vrijwilligers zijn om te helpen.

Schoolreizen
De data voor de schoolreisjes liggen vast. Praktische informatie voor deze activiteiten krijgt u nog van de
leerkrachten. Van groep 7/8 zijn de gegevens al wel bekend (zie hieronder):
Groep 1, 2 en 3 gaat op 30 september naar SanjesSafari

Groep 4, 5 en 6 gaat op 23 september naar Duinen Zathe

Groep 7 en 8 gaat op 21 september Attractiepark Slagharen

Datum:
Begeleiding:
Bestemming:
Aanwezig op school:
Vertrek:
Terug bij school:
Meenemen:
Ze krijgen gratis:
Zakgeld:

dinsdag 21 september 2021
meester Niels, juf Lian en juf Harmke
Attractiepark Slagharen
8:30 uur
8:45 uur
+ 16:15 uur
eten en drinken
frites met een snack
niet

Nieuwe rekenmethodes
U hebt het vast al van uw kind(eren) gehoord, we werken op school met nieuwe rekenmethodes.
Onze oude rekenmethode was verouderd en voldeed al een tijd niet meer. We zijn erg blij dat we nu in
groep 1, 2 en 3 werken met de methode SEMSOM en in groep 4 t/m 8 met de
methode Wereld In Getallen 5 (WIG5).
SEMSOM is een rekenmethode passend bij de leeftijd van de kinderen van groep
1, 2 en 3. Er wordt veel gerekend met bewegen en spel en in hoeken. Kinderen

ervaren en beleven de wereld van de getallen. Bewegend leren verhoogt de concentratie, de motivatie en
helpt de stof beter te onthouden. In groep 3 wordt er gaandeweg meer bij de tafel gewerkt, dit wordt
langzaam opgebouwd. Deze methode sluit erg goed aan bij de methode die we vanaf groep 4 gebruiken.
WIG5 op papier
In groep 4 en 5 wordt er gewerkt met Wereld In Getallen 5, de
papieren versie. Dit is een nieuwe rekenmethode die bewust kiest
voor 1 doel per les, veel laat oefenen en veel mogelijkheden voor
de leerkracht creëert voor het tijdig opsporen van hiaten, zodat er
meteen ingegrepen kan worden. Er zit een digitaal oefendeel bij
voor de momenten wanneer de groep een iPad tot de beschikking
heeft.
WIG5 op digitaal
In de groepen 6 t/m 8 wordt er gewerkt met de digitale versie van de Wereld In Getallen 5. Ook hier wordt
bewust gekozen voor 1 doel per les, wordt veel geoefend en zijn er veel mogelijkheden voor de leerkracht
om hiaten tijdig op te sporen. Ook hier kan meteen ingegrepen kan worden. Naast de basistaken, passend bij
de instructie, zijn er eigen taken. Hier worden door het systeem steeds taken op maat klaargezet. De
software reageert op de resultaten van de leerling. Waar de leerling fouten maakt in de berekening of het
antwoord, gaat het systeem een stapje terug. In dit deel werkt dus iedereen op een eigen niveau. De
leerkracht kan alles volgen via zijn/haar volgscherm en kan dan adequaat reageren.

Henk de Vries,
directeur De Leister Igge

