
 

 

 

 

 
       
Continurooster 
De eerste week met het ´noodrooster´ is een feit. We zien dat kinderen al aardig gewend raken aan 
het overblijven op school en het prettig vinden om met elkaar te eten.  
We zijn echter ook gebonden aan de tijd die we hebben om te lunchen. We lunchen een deel van 
de tijd in stilte, zodat kinderen niet afgeleid raken en hierdoor weinig tot niets eten. Hiervoor of erna 
gaan de kinderen naar buiten om te spelen. De overblijfkrachten zijn tijdens het buitenspelen het 
aanspreekpunt voor de kinderen, zodat de leerkracht pauze heeft. 
Ook voor het lunchen op school gelden de gewone gezond eten afspraken; d.w.z. (liever) geen 
snoep en bij voorkeur fruit. 
 
Graag herinneren wij u aan het feit dat de school begint om 08.25 uur en dat de lessen dan ook 
beginnen. Wij vragen u om uw kind op tijd op school te brengen of hen vanaf thuis naar school te 
sturen.  

 
Iedere leerling heeft in zijn/haar schoolloopbaan recht op 7520 uur na acht jaar op school gezeten 
te hebben. Om deze uren te garanderen, eindigt de schooldag bij dit noodrooster om 14.30 uur. Zo 
houden we vast aan het minimale aantal uren die de kinderen per schooljaar moeten maken.  
Volgend schooljaar stappen we definitief over op ons nieuwe continurooster, waarbij de schooldag 
voor iedere groep eindigt om 14.15 uur (woensdag 12.30 uur). 
 
Mondkapjes groep 6 t/m 8 
Vriendelijk, doch dringend, verzoeken we de leerlingen een mondkapje te dragen buiten het lokaal.  
 
Verkiezingen leden MedezeggenschapsRaad 
Ouders die interesse hebben om zich verkiesbaar te stellen voor de MedezeggenschapsRaad, 
kunnen zich nog melden tot vrijdag 12 maart. De flyer hierover heeft u ontvangen op 19 februari jl.  
 
Schoolfruit 
Dinsdag;  een portie komkommer 
Woensdag: een banaan 
Donderdag: een peer 
 
Groep 1 
Afgelopen week hebben we gewerkt en gespeeld met het thema: “Dieren thuis en op de boerderij”. 
We hebben het vooral gehad over onze huisdieren. Volgende week gaan we daar nog mee verder 
maar verleggen we het accent naar de dieren op de boerderij.  
 
Groep 1-2a en 1-2b 
De komende twee weken gaan we nog verder met het thema Communicatie.  
We leren de dubbelklank UU uit het zoemverhaal van Guus het varken. 
 
Groep 6-7 en 7 
A.s. dinsdag en woensdag krijgen de leerlingen van de groepen 6-7 en 7 uitleg over en materialen 
voor het aanstaande verkeersexamen. Het praktijkgedeelte van het verkeersexamen is gepland op 
woensdag 31 maart en het theorie-examen wordt afgenomen op 1 april. 
Op 17 maart vindt er een fietscontrole plaats in groep 6-7 en 7 ter voorbereiding op dit examen. 
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Gevonden/Verloren 
Luuk uit groep 6 is zijn rugzak kwijt. Wie heeft deze gevonden en maakt Luuk weer blij? 

 

  Snappet 
Zoals u weet, gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme 
sprongen. We bekijken al geruime tijd wat de mogelijkheden zijn in ons onderwijs. Dit 
schooljaar kwamen we in contact met Snappet. 
 
Doel van Snappet:  
Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd 
lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. De tablet dient als interactieve (slimme) 
vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. 
 
Hoe werkt het: 
De leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerking 
(opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet 
daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan en kan de opdracht verbeteren . 
Dit is een enorm verschil met de huidige schriften en werkboeken. 
De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de 
leerlingen. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof. 
Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten, kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals 
u wellicht weet, zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Als de 
leerling een opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling 
het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en 
blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen. Ze kunnen zelfstandig aan hun 
doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen. 
 
Voordelen: 
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen. 
• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen. 
• Meer individuele differentiatie mogelijk. 
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen. 
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en    
  foutenanalyse. 
• Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind  
  een eigen tablet heeft. 
 
Wat zijn de overdenkingen: 
• Leidt het werken met Snappet tot kwalitatief beter onderwijs (worden de kinderen er beter  
  van)? 
• Welke (soort) vakken zijn goed via de tablet te geven, welke niet? 
• Hoe verandert de manier van lesgeven? 
• Hoe zit het met het schrijfonderwijs? (dit blijft belangrijk en doen we gewoon naast het  
  gebruik van de tablets) 
• Werken de leerlingen niet teveel met de tablet? (daar moeten we op letten en de lessen  
  op gaan indelen) 
• Hoe zit het met de (zit)houding en het werken met een tablet?  

 
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat we vanaf de voorjaarsvakantie een pilot voeren in de 
groepen 4 t/m 8. In iedere groep wordt Snappet uitgeprobeerd om bovenstaande 
overdenkingen te ervaren. Voor de meivakantie ronden we de pilot af en besluiten we of we 
verder gaan met Snappet. Na de meivakantie informeren wij u over de uitkomsten van deze 
pilot. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied voor a.s. zondag:        Kernwaarde volgende week: 
Opwekking 462: Maak een vrolijk geluid…. 
https://www.youtube.com/watch?v=zhF3CLSdJdw       
          : 
              

 

Groep 4: 19-03:  Tafeltoets van de tafel van 6 
Groep 5: 19-03:  Tafeltoets van de tafel van 9 

  Blazersklas:  Oefenen no. 40, 41 en 42 van blz. 10. Van nummer 42 ontvangt juf  
Anneke graag een filmpje met de opname! 
Op www.regenboognieuwendijk.nl staat een filmpje van onze Blaas- 
kanjers! 

 

 

   

  17-03:  Fietscontrole in groep 6-7 en 7. 
  31-03:  Praktijkgedeelte verkeersexamen groep 7 
  01-04:  Theoriegedeelte verkeersexamen groep 7 
   
   

https://www.youtube.com/watch?v=zhF3CLSdJdw
http://www.regenboognieuwendijk.nl/

