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Beste ouders van de BAS,
De herfstvakantie is weer voorbij en het echte herfstweer is gekomen. Gelukkig
deed de verwarming het weer. Hier in school is het lekker warm en droog.
Waar is de BAS mee bezig?
Leerlinganalyse en differentiatie:
Als nieuwe directeur ben ik onder de indruk van de onderwijskwaliteit van het team
van de BAS. Er is hard gewerkt aan een sterke basis. Inspectie was bij hun laatste
bezoek ook onder de indruk van alle ontwikkelingen. Zij gaven echter aan dat op
een tweetal punten verdere ontwikkeling nodig is. Dat gaat over de leerlinganalyse,
deze werd al gemaakt, maar kan nog specifieker. Op de laatste studiedag zijn we
gestart met een nieuwe blokanalyse, zodat we nog beter zicht hebben op de
onderwijsbehoefte van alle kinderen en daar ook zichtbaar naar kunnen handelen in
de groep. Daarnaast werd de differentiatie genoemd tijdens de instructies en
activiteiten. Gedifferentieerd werd er uiteraard al, maar dit zou nog meer uitgebreid
kunnen worden. Positieve en opbouwende kritiek waarmee we met enthousiasme
aan de slag zijn gegaan.
Onderbouwd:
De groepen 1/2 zijn gestart met Onderbouwd. Een prachtige nieuwe methode. Het
speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen
vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordachte kleutermethode die zorgt
voor de nodige prikkels, een belangrijke voorwaarde voor het leren.
Bij jonge kinderen bestaat er een duidelijke verhouding tussen spelen en het
opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind bepaalde
leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis
opdoen die zij in een later stadium nodig hebben om de leerstof te kunnen
begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te
leren. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij
belangrijk. Want als je met het juiste materiaal aansluit bij de behoefte aan spelend
leren, zorg je ervoor dat ze al handelend hun doelen behalen!
Onderbouwd maakt spelenderwijs leren mogelijk door de inzet van het leerpakket,
de bijbehorende handpoppen en ontwikkelingsmateriaal. De handpop zorgt voor een
verrassend eenvoudige prikkel en biedt het kind een veilig gevoel. Elke handpop is
gekoppeld aan een leerdoel. Het doel komt tot leven en krijgt betekenis voor het
kind. Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, geeft
de juf les over het doel. Dit doet zij aan de hand van de leerkaarten in het
Onderbouwd leerpakket. Door te werken met ontwikkelingsmateriaal wordt het doel
tastbaar gemaakt.
Heeft uw kind u al kennis laten maken met de vriendjes uit de letter- en rekenflat?

Gym
Zoals ik u al eerder berichtte is het vinden van vervanging erg moeilijk. Het
bezetten van de groepen heeft dan ook een hoge prioriteit. Dit is de afgelopen
weken ook weleens ten koste gegaan van de gymlessen, terwijl we
bewegingsonderwijs voor de kinderen ook belangrijk vinden. Juf Kim staat de
komende drie weken voor groep 4/6 op maandag en dinsdag. Intern zijn we gaan
puzzelen en komen we tot de volgende oplossing. Op maandag hebben de groepen
5 en 7/8 een dubbel uur van de vakleerkracht meester Jelmer. Zij hebben dan
tijdelijk geen gym meer op de dinsdag. Groep 3 en 4 gymt samen op maandag bij
meester Jelmer en op dinsdag gymt groep 3 bij meester Joost. Groep 6 krijgt dan
op maandag de gymles van juf Kim. Op dinsdag gymt groep 4/6 met juf Kim.
Inloopochtend
Woensdag 14 november van 8.30 tot 9.00 uur bent u van harte welkom in de klas
van uw kind om mee te kijken hoe uw kind in de klas werkt. De kinderen gaan u
samen met hun juf of meester kennis laten maken met de methodes. Tijdens het
kennismakingsgesprek eerder dit schooljaar heeft u alvast kennis kunnen maken
met de leerkracht(en) van uw kind. Nu is er gelegenheid om een kijkje in de groep
te nemen! Na afloop bent u uitgenodigd voor koffie en een praatje met de
ouderraad en Lisette. We hopen u allen te zien!
Logopedie
Bijna iedere maand zal onze logopediste een spreekuur houden op de BAS. Hier
kunt u terecht voor al uw vragen over de spraak van uw kind. We bekijken de
mogelijkheid dat ook behandelingen hier in school kunnen plaatsvinden. Wel zo
handig voor uw kind en u!
27 november
08.30-9.30 uur
18 december
08.30-9.30 uur
29 januari
08.30-9.30 uur
26 februari
08.30-9.30 uur
26 maart
08.30-9.30 uur
28 mei
08.30-9.30 uur
25 juni
08.30-9.30 uur

Inloopspreekuur schoolcoach en GG
Dit jaar gaan we van start met een inloopspreekuur van de schoolcoach en GGDverpleegkundige. Onze GGD-verpleegkundige Marijke Verhoef en onze schoolcoach
Malin Kihlgren kunnen meedenken over vragen of zorgen over het opgroeien en
opvoeden. Soms zijn gesprekken met hen al fijn en zij kunnen tips geven als er
meer nodig is, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining of een onderzoek. U kunt
hen als ouder ook zelf benaderen: mverhoef@ggdkennemerland.nl of
m.kihlgren@altra.nl . U kunt zonder afspraak vrijblijvend binnenlopen.
Inloopspreekuren:
17 december
08.30-9.30 uur
28 januari
08.30-9.30 uur
25 februari
08.30-9.30 uur
25 maart
08.30-9.30 uur
27 mei
08.30-9.30 uur
01 juli
08.30-9.30 uur

Op tijd starten
Op tijd starten vinden we van belang op de BAS. Kinderen die later komen
veroorzaken toch onrust. Daarom willen wij u dringend verzoeken echt op tijd te
komen. Ook na schooltijd willen we graag de rust waarborgen. Vaak zijn er nog
oudergesprekken of zijn de leerkrachten met elkaar in gesprek. Nu merken we dat
we nog lang na schooltijd kinderen in uit zien lopen. Wij willen u ook na schooltijd
vriendelijk verzoeken tijdig het schoolplein te verlaten. We streven ernaar dat we
om 15.00 de hekken kunnen sluiten.
Schoolplein
Het speelhuisje is afgekeurd en het wordt het tijd voor een nieuwe. Ik ben blij te
kunnen vertellen dat er dan ook een nieuwe gaat komen. We gaan nu een nieuw
speeltoestel uitkiezen en hopen dat deze snel geplaatst kan gaan worden. Het
wachten is nu nog even op de leverancier, deze wordt voorgedragen door ons
bestuur. Samen met de ouderraad gaan we voor een uitdagender schoolplein!
Nieuws van de Ouderraad
Als bijlage ontvangt u nieuws van de ouderraad. Zo houden zij u op de hoogte van
allerlei activiteiten en weetjes. De ouderraad zet zich actief in op de BAS, maar
hebben ook uw hulp geregeld nodig! Helpt u mee?!

Jarig in november, van harte gefeliciteerd!
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Agenda
02 november
06 november
08 november
11 november
14 november
16 november
16 november
17 november
22 november
23 november
26 november
30 november

Dans groep 1/2
Paddenstoelenpad groep 3/4
Dans groep 7/8
Sint Maarten
Inloopochtend
Dans groep 1/2
Dans groep 7/8
Aankomst Sinterklaas
Dans groep 7/8
Dans groep 1/2
Zwam en zo HB
Bureau Halt groep 7/8

Nieuw op de BAS,
Van harte welkom!
Philoe en
Sami

Veel plezier
op de BAS!

