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Purmerend, 8 januari 2018
Agenda
17 januari
19 januari
24 januari
24 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Open huis Mandela
open huis Triade
Start nationale voorleesdag
Open huis Gaudi
Start Cito
MR vergadering om 19.00
Open huis Rietveld

Beste wensen voor 2018
Allereerst de beste wensen voor 2018.
Laten we er een mooi jaar van maken!

Goed van start met doelen en doelenmuur
Aan het begin van dit schooljaar zijn wij op school begonnen aan een andere manier van
lesgeven. Het bewust aangeven van het doel van de les is hierbij een belangrijk onderdeel,
zodat leerlingen meer bewust worden van wat ze gaan leren. Hierdoor zie je nu in de
groepen 3 t/m 8 dagelijks doelen op het bord staan bij de lessen en achter in de klas is een
doelenmuur zichtbaar (ook bij de kleuters). Deze plek in de klas, op ooghoogte voor de
kinderen, maakt voor leerlingen, ouders en leerkrachten zichtbaar wat de doelen van de
komende periode zijn.
De doelenmuur werkt als volgt: aan het begin van een rekenblok maken de kinderen eerst
een instaptoets. De kinderen en de leerkracht krijgen zo inzicht in de vaardigheden aan het
begin van dat rekenblok. Op deze manier kan er dan gericht gewerkt worden aan
vaardigheden die nog niet worden beheerst. Het eigenaarschap van kinderen wordt hiermee
vergroot en ze krijgen meer invloed op hun eigen ontwikkeling, op zowel cognitief als sociaal
gebied.
’t Carrousel, een school waar leren zichtbaar wordt gemaakt!

Gratis gebruik oefenweb en nieuwsbegrip
Op school hebben we voor al onze leerlingen taalzee en rekentuin van oefenweb
aangeschaft. De kinderen mogen hiermee ook thuis oefenen met dezelfde inloggegevens als
op school. Zijn deze gegevens bij uw kind niet bekend, vraag het dan even aan de leerkracht.
Ook Nieuwsbegrip kan vanaf groep 5 thuis gebruikt worden.

