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Ontdek en ervaar je kracht!

KBS De Catharijnepoort1
18 januari 2019

Hoe leren kinderen het beste?
Een goede instructie is het hart van effectief onderwijs. Het zijn
niet de beste methodes, het nieuwste schoolgebouw of de beste
materialen die ervoor zorgen dat kinderen leren. Het gaat erom
wat in de klas gebeurt. De leerkracht voor de klas doet ertoe.
Wij geven lessen volgens het model van de Expliciete Directe
Instructie. Wij noemen dat het EDI-model. Aan de hand van het
EDI-boek kijken wij als team kritisch naar ons onderwijs. We
spreken elkaar tijdens bordsessies, bekijken lessen bij elkaar en
bereiden ook samen de lessen voor. Hierdoor doen we steeds
meer kennis en vaardigheden op. De afgelopen periode hebben
we tijdens de instructiemomenten in alle groepen de focus
gehad op het controleren van begrip bij de kinderen. We
gebruiken hiervoor o.a. ‘wisbordjes’ waarop kinderen hun
antwoord op een vraag mogen schrijven. In één oogopslag
kunnen we dan zien of ze het allemaal begrepen hebben. Ook
stellen de leerkrachten controlevragen tijdens de les. Door
bewust denktijd te geven, voorkomen we dat slechts een klein
deel van de kinderen het antwoord weet. Vervolgens pakt de
leerkracht een stokje waar een naam op staat en mag het
betreffende kind het antwoord geven. Dat kan iedereen zijn,
waardoor iedereen weet dat hij of zij aan de beurt kan komen.
Zo blijven alle kinderen actief betrokken.
De komende maanden hebben we de focus op het goed
formuleren van het les-doel, zodat de kinderen weten wat ze
gaan leren en hoe. Wanneer de leerkrachten goede instructie
geven, krijgen de kinderen de kans om veel te leren. We zijn
een dynamische en lerende organisatie, waar ik met trots leiding
aan mag geven!
Anita Verweij
Schoolleider
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Voor in uw agenda:
25 jan.
Informatieochtend voor nieuwe ouders op loc. Schimmelplein
31 jan.
Studiemiddag – alle kinderen zijn die dag om 12.30 u. vrij
4 febr.
Ouderavond over het gebruik van internet
8 febr.
Informatieochtend voor nieuwe ouders op loc. Majellapark
22 febr.
Carnaval
25 febr. t/m 1 maart hebben wij krokusvakantie
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Ouderbijdrage via Wis Collect
Zoals we voor de kerstvakantie hebben aangekondigd ontvangen alle ouders/
verzorgers een mail vanuit Parnassys van WisCollect. In deze mail staat een
factuur van de ouderbijdrage van dit schooljaar. De ouderbijdrage is dit
schooljaar vastgesteld op 40 euro per kind. Van de ouderbijdrage worden
allerlei extra activiteiten georganiseerd zoals, het Sint- en kerstfeest, een
aantal uitstapjes en het schoolreisje. We hopen dan ook dat alle ouders de
bijdrage betalen, zodat we alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren.
U-Pas
Zoals hierboven staat beschreven ontvangen alle ouders/verzorgers een
factuur voor de ouderbijdrage. Het kan zijn dat kinderen een U-pas hebben.
Het is de bedoeling dat je dan z.s.m. een kopie van de voor- en achterkant
van de U-pas laat maken bij de conciërge van je eigen locatie. Laat ook je
naam even op een lijst zetten, zodat we zeker weten dat dit goed wordt
doorgegeven. Een kopie van de U-pas kun je tot uiterlijk 31 januari 2019
inleveren.
Mooi Zoo!
In de dierentuin wachten vier dieren al een eeuwigheid tot ze weer naar hun
vernieuwde verblijven mogen. Het wachten zijn ze zat en elkaar ook. Fiona
het nijlpaard hoeft niet per se naar het nieuwe verblijf. Want nu is zij lekker
dicht bij haar grote liefde voor wie zij een gedicht heeft geschreven.
Wordt haar liefde beantwoord?
Het mooie van het tijdelijke verblijf is, dat de dieren ontdekken dat ieder zo
zijn kwaliteiten heeft. Je bent goed en mooi zoals je bent, en let vooral niet
te veel op de ander!
Een komische voorstelling met “poppen met een grote bek” over eigenwaarde
en in jezelf geloven.
Wanneer?
Geschikt voor?

Op woensdag 13 februari,
om 11.00 uur en 15.00 uur
4 t/m 10 jaar

Tickets
Op de dag van de voorstelling gaat, een half uur voordat de voorstelling
begint, de kassa open voor de kaartverkoop. Pinnen kan!
De voorstelling is in de Makassarstraat 84.
Koop je liever kaarten in de voorverkoop?
Dat kan nu bij Babykoop: Damstraat 10 - Utrecht
vanaf een maand van tevoren tot 1 dag voor de voorstelling.
Open: di t/m vr 9.00-18.00, za: 9.00- 17.00
Prijzen:
De toegang is € 7,- en € 4,- op vertoon van U-pas.
Ook voor kinderdagverblijven en scholen geldt het kortingstarief.

