
Nieuwsflits 8 december

Kerststukjes maken
Dinsdag 21 december gaan de kinderen in de klas kerststukjes maken.
Hiervoor heeft uw kind het volgende nodig. Wilt u dit maandag 20
december of dinsdag 21 december meegeven aan uw kind?

- Bakje (niet te groot)
- NATTE oase (het duurt te lang om het in de klas nat te laten worden) graag
al in het bakje.
- groene (kerst) takjes
- kerstversiering
- elektrisch (waxine) lichtje

Overleg vooraf even met uw kind of er wel/niet spulletjes geruild mogen worden met andere
kinderen. Mocht u voldoende groen in de tuin hebben staan. Wilt u dan een paar takjes extra
meegeven voor klasgenootjes van uw kind.
Bedankt voor uw medewerking!

Onderwijsontwikkeling bij IKC Spoorbuurt
Het creëren van een positief, op leren gericht, klimaat ontstaat in
de school door rust, orde en structuur te bieden en daarnaast de
kinderen op een positieve manier te benaderen. Dr. Spencer
Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor het onderwijs
en klassenmanagement waarbij het werken met structuren
centraal staat. Het team van IKC Spoorbuurt onderwijs is binnen

het ontwikkeltraject om het leren anders te organiseren met deze aanpak aan de slag gegaan onder
begeleiding van twee ervaren trainers. De afgelopen tijd is er naast studietijd ook tijd ingeruimd
waarbij de trainers tijdens groepsbezoeken bekijken welke ontwikkeling de leerkracht doormaakt en
wat er nodig is voor de volgende stap. Zoals gezegd werkt de Kagan aanpak met structuren.  Een
structuur is een werkvorm waarin de interactie tussen leerlingen heel precies is uitgewerkt.  De
structuren laten leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben - praten, samenwerken, bewegen - in
het teken van de leerstof. Inmiddels bestaan er meer dan 200 structuren, waarbij de kinderen met
betrokkenheid op de les en elkaar kunnen werken. Interactie staat daarom centraal bij coöperatief
leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.
Coöperatieve structuren bieden kansen voor differentiatie, leerlingen op verschillende niveaus
kunnen met dezelfde structuur en, met of zonder materiaal, werken aan hun doel. Leerlingen hoeven
niet direct het leerdoel te behalen, zij kunnen ook een stap maken binnen hun leerproces.  De
succescriteria geven de leerlingen inzicht in wat zij kunnen en wat ze nog gaan leren. Eind januari is
de tweede studiedag rondom dit onderwerp van het team. We zullen u via de nieuwsflits blijven
meenemen in de ontwikkelingen in de klas.

Verkeersouders
IKC Spoorbuurt heeft een tweetal verkeersouders die zich
bezighouden met de verkeersveiligheid rondom de school, de
organisatie van het verkeersexamen in groep 8, de verlichtingsactie
van de fietsen en verkeersgerelateerde zaken. Op dit moment zijn zij
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echter op zoek naar twee vervangers. Petra Winter is op dit moment de enige overgebleven ouder en
het zou fijn als haar plek met nog een tweede ouder wordt overgenomen. Heeft u interesse, dan kunt
u zich melden via directie.ikcspoorbuurt@sarkon.nl

Nieuws van Schoolmaatschappelijk werk
In de bijlagen vindt u twee flyers mbt de volgende onderwerpen:

Folder 1: Trainingen
Informatie met trainingen verzorgd vanuit Incluzio Hollands Kroon. De trainingen starten in januari.

Folder 2: Scheidingsplein
Het scheidingsplein is een platform in samenwerking met 19 gemeenten in Noord-Holland, welke is
gelanceerd om in het kader van preventie, d.m.v. onder andere vroegtijdige informatievoorziening, de
hoeveelheid complexe echtscheidingen terug te dringen. Het scheidingsplein blijft zich voortdurend
ontwikkelen met nieuw aanbod en informatie welke voor zowel ouder, als kind, betrokkenen maar
ook als professionals ondersteunend kan zijn.

Wanneer mensen uit elkaar gaan, brengt dit veel emoties met zich mee. Een onrustige en onzekere
periode waarin er veel geregeld moet worden en er belangrijke beslissingen moeten worden
genomen. Met dit scheidingsplein hopen wij u in deze periode te steunen door het geven van
informatie, advies en ondersteuning. Ook is er een mogelijkheid om een vraag te stellen aan het
wijkteam. De behoefte aan informatie van (ex)partners, kinderen/jongeren, betrokkenen en
professionals is verschillend.

Zelftesten
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 ontvangen deze week een aantal zelftesten per kind. Deze zijn
verstrekt door het ministerie van Onderwijs. Het afnemen van een zelftest is een hulpmiddel om
eventuele besmettingen snel in kaart te brengen en we hebben intussen ervaren dat het helpt om de
besmettingsgraad binnen IKC Spoorbuurt zo laag mogelijk te houden. Wij verstrekken de testen zoals
van ons gevraagd wordt. Een test afnemen bij een kind is een keuze van ouders. Dit is niet verplicht.

Kerstviering
Op donderdag 23 december zullen we in de groepen Kerst vieren met een Kerstontbijt. De kinderen
verzorgen hierbij een hun eigen ontbijt. Verder wordt er deze laatste lesdag van 2021 Kerst gevierd in
de groep. Om 14.00 uur krijgen de kinderen vakantie.

Kerstvakantie
Vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari is het Kerstvakantie. Op maandag 10 januari  starten we
weer met de lessen.

Hartelijk dank!
Ook dit jaar is de school weer feestelijk versierd door een aantal leden van de Oudervereniging.
Daarnaast hebben zij het Sinterklaasfeest op school mogelijk gemaakt en zullen zij ook weer zorgen
voor het ontkersten van de school aan het einde van deze periode.  We zijn de leden van de
oudervereniging zeer dankbaar voor al het werk dat zij achter de schermen verzetten!

Hartelijke groet,
Dennis Burger
Directeur IKC Spoorbuurt

IKC Spoorbuurt
Nieuweweg 19,

1761 EC Anna Paulowna
Telefoon: 0223 - 531460
www.ikcspoorbuurt.nl
E-mail: directie.ikc spoorbuurt@sarkon.nl

mailto:directie.ikcspoorbuurt@sarkon.nl
http://www.ikcspoorbuurt.nl

