INFORMATIEBRIEF NR. 10 ( 29 november 2018)

Beste ouders/verzorgers,

Van volgen naar plannen (3)
Het afnemen van pre-toetsen bij rekenen
Op school proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met verschillen
tussen leerlingen. We proberen te begrijpen waarom leerlingen zich gedragen zoals
dat gebeurt en daar (binnen de grenzen die we als school stellen) rekening mee te
houden.
Ook op het gebied van de leren bieden we de vakken aan op verschillende niveaus.
We willen kinderen niet "vermoeien" met stof die te moeilijk of te gemakkelijk is.
Daarom zijn we dit jaar gestart met het afnemen van
pre-toetsen bij rekenen. Deze toets wordt voorafgaand
aan een nieuwe blok van rekenen door de leerlingen
gemaakt. Ze kunnen dus laten zien, wat ze al weten en
kunnen van de stof die nog gaat komen.
Wanneer een leerling de pre-toets (bijna) foutloos
maakt, hoeft hij niet alle instructie van de juf te volgen
en alle lessen van het blok te maken. Er wordt dan extra
werk (verrijkingsmateriaal) aangeboden.
Is voor een leerling de pre-toets nog erg moeilijk, geen
probleem. De juf weet nu wel dat deze leerling tijdens de instructie en het
verwerken van de sommen extra aandacht nodig heeft.
Door deze pre-toets kunnen we dus veel meer instructie op maat geven en dus
zoveel als mogelijk recht doen aan verschillen tussen leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Eric de Brouwer

De Grote Sport Na School Kick- Off 3 januari 2019
Aan: de kinderen van groep 3 t/m 8
Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen, hopelijk is iedereen klaar voor 2019 want
we beginnen het jaar meteen actief! Op donderdag 3 januari organiseren we alweer
de 4e editie van De Grote Sport Na School Kick-Off 2019! Tijdens dit leuke en
sportieve evenement zullen verschillende verenigingen waaronder o.a. judo,

tafeltennis, turnen, badminton de kinderen kennis laten maken met de verschillende
takken van sport. Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis inschrijven voor dit
leuke en sportieve evenement in de kerstvakantie. De kinderen beginnen deze dag
om 9.00 uur en zullen rond 12.30 uur klaar zijn.
Wil jij ook graag meedoen aan de Grote
Sport Na School Kick Off? Dat kan!
Schrijf je dan nu GRATIS in door een
mail te sturen naar
buurtsportcoach@waalwijk.nl. Vermeld
in deze mail je NAAM, SCHOOL &
GROEP. Er is een maximumaantal
deelnemers dus wie het eerst komt, wie
het eerst maalt…
Verder informatie over de dag zelf
ontvangt u enkele dagen voor het
evenement.
Datum: donderdag 3 januari 2019
Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen).
Tijd: 8.30 tot 12.30 uur.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Balder Veerkamp
(balder.veerkamp@beweegburo.nl).
Met vriendelijke groet,
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk

Fijne pakjesavond

