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04-11-2022  -  nr. 3 

 
Kalender 

➢ Woensdag 9 november studiedag 2  Kanjertraining personeel, alle leerlingen zijn vrij. 
➢ Vrijdag 11 november Sint Maarten. School open van 17.00 uur -19.00 uur.  
➢ Maandag 14 november bezoek inspectie voor beoordeling goed. 
➢ Maandag 5 december bezoekt de Sint onze school. 

 
Herfst en Sint Maarten 
De herfst is nu toch echt aangebroken. De eerste lampionnen hangen klaar in de klassen. Alle 
kinderen zijn op Sint Maarten tussen 17.00 uur en 19.00 uur welkom op school om hun lied ter 
gehore te brengen. 
 
5 December 
Sinterklaas heeft per mail laten weten dat hij maandagochtend 5 december onze school bezoekt. 
Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om bij de opening op het plein te zijn. Dit zal tot 
ongeveer 8.40 uur duren. We hanteren de ‘normale’ schooltijden. Groep 5 t/m 8 heeft ’s middags 
Pietengym. 
De onderbouw mag een cadeautje uitzoeken uit de pietenwinkel op school. De leerlingen uit groep 5 
t/m 8 helpen de Sint een handje. Meer informatie volgt via Parro.  
 
Gastles burgerschap groep 7/8 
In de afgelopen week bezocht Statenlid Jurgen Elshof onze 
school. De leerlingen kregen uitleg over de politiek en de 
Provinciale Staten en oefenden zelf met debatteren.  Een 
hele leuke, interessante en leerzame les volgens de 
leerlingen. Deze les valt onder Burgerschap. 
 
Wat is burgerschap? 
Burgerschapsdoelen gaan over oriënteren op jezelf, op hoe 
mensen met elkaar omgaan, hoe je problemen oplost en 
over het zin en betekenis geven aan je bestaan.  
De huidige kerndoelen voor burgerschap zijn: De kinderen 
leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese 
staatsinrichting en de rol van de burger (kerndoel 36), De 
kinderen leren zich te gedragen vanuit respect voor 
algemeen aanvaarde waarden en normen (kerndoel 37), De 
kinderen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die 
in de Nederlandse multiculturele samenleving een 
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, 
waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 38)  
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Onderwijskundige doelen 2022-2023:  
Het personeel heeft trainingsdag 1 van de kanjertraining achter de rug. De Kanjertraining valt ook 
onder Burgerschapsonderwijs. We hebben oefeningen gedaan en gesproken over: 
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.  
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.  
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 
conflicten.  
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.  
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  
Woensdag 9 november volgt het personeel het tweede deel van de cursus. 
 
Ook volgde het team de rekencursus ‘werken aan een stevig rekenmuurtje (zie 
afbeelding) met behulp van het programma ‘Bareka’. Met de opgedane kennis 
hebben we afspraken gemaakt over de doorgaande lijn met betrekking tot automatisering 
(inoefenen). Ook gaan we gebruik maken van de profieltoets van Bareka om nog meer inzicht te 
krijgen in de rekenontwikkeling van uw kind.  
Het rekenmuurtje is ook verwerkt in onze rekenmethode Pluspunt. Het werken met Bareka sluit hier 
goed op aan. In het voorjaar van 2023 komt er een  vervolgtraining voor het team. 
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Inspectiebezoek 
Ons bestuur heeft onze school voorgedragen voor de waardering ‘goed’ bij de inspectie van 
onderwijs. Maandag 14 november zullen twee inspecteurs onze school bezoeken. Zij kijken in de 
klassen en spreken met team, leerlingen en ouders. Op basis van het bezoek en de aangeleverde 
documenten zal de beoordeling goed gegeven worden. 
 
Welstad  Gea Timmer 
Mijn naam is Gea Timmer, ik ben werkzaam als gezinscoach en 
schoolmaatschappelijk werker bij Welstad. Vanaf deze week zal ik ook een aantal 
uren op de Höchte aanwezig zijn. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw 
kind op school of thuis? Dan kunt u dit uiteraard altijd met de leerkracht van uw 
kind bespreken. Als deze zorgen blijven, kunt u via de leerkracht of de intern 
begeleider in contact komen met mij. Hierin kan ik u ondersteunen en samen 
zoeken naar de beste stap voor uw kind en eventueel uw gezin. Ook kan ik de 
leerkrachten ondersteunen en/of adviseren bij sociaal emotionele problemen van 
leerlingen.  
Ik ben de 1e en de 3e woensdag van de maand van 8.30 tot 10.00 uur aanwezig. De komende periode 
zal ik kennismaken met de leerkrachten en mij voorstellen in de groepen. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt mij bereiken via de leerkracht van uw kind of per mail:  
g.timmer@welstad.nl 
 
GGD Groningen inloopspreekuur Inge Scheper 
Iedere eerste woensdag van de maand is er een inloopspreekuur bij ons op school in de 
schoolbibliotheek. U bent tussen 8.30 en 10.00 uur van harte welkom. 
De onderwerpen kunnen heel breed zijn. Met sommige zaken kan ik u meteen op weg 
helpen en anders kunnen we samen kijken wat u nodig heeft. Ik denk zelf aan 
onderwerpen als zindelijkheid, gedrag waar u zich zorgen over maakt, moeilijkheden 
die u zelf ondervindt in het opvoeden, voeding, kleding, vaccineren enz. Maar het kan 
ook over hele andere zaken gaan die betrekking hebben op uw kind(eren). Mist u 
informatie of heeft u de behoefte te sparren ergens over, dan ga ik graag met u in 
gesprek! Praat u liever in een andere omgeving als op school met mij dan kunnen we 
ook een andere afspraak maken.  inge.scheper@ggd.groningen.nl    Tel: 06 11871666  
 
Leerlingenraad 
Tijdens de derde vergadering zijn we op stap geweest met elkaar. Onze vereniging is een stichting 
geworden daarom stond er een ledenmiddag als afscheid gepland. Omdat maar weinig leden zich 
hadden opgegeven, ging de ledenmiddag niet door. We hebben de mensen die zich hadden 
opgegeven een cadeautje gebracht. De schoolkrant komt ook te vervallen omdat we die maakten 
voor de oudleden van de school. 
 
Het boekenbal bij de kinderboekenweek vonden we erg leuk. Ook met Jos naar het bos was 
leerzaam. Tips vanuit de leerlingenraad: We hadden wel nog meer activiteiten willen doen met 
elkaar. Een leesbingo voor in de herfstvakantie.  
Op Sint Maarten is de school van 17.00 tot 19.00 uur open. Alle kinderen mogen komen zingen bij de 
kleuteringang.  
Groep 6 t/m 8 heeft een vragenlijst Executieve Functies (over het kiezen van activiteiten en uitvoeren 
van taken) afgenomen. De uitslag in het kort: 

- We zien dat we nu eerder aan ons huiswerk beginnen en minder het laten opstapelen.  
- We kunnen ons er beter toe zetten om aan het werk te gaan. 

mailto:g.timmer@welstad.nl
mailto:inge.scheper@ggd.groningen.nl
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                                                       Cadeautje voor de leden.  
 
Anouk, Britt, Maud, Hidde, Ben en Luuk zullen ook een gesprek voeren met de inspectie op maandag 
14 november.  Ideeën van andere kinderen mogen in onze brievenbus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
Tijdens onze derde vergadering van dit schooljaar, gepland op donderdag 10 november, staan de 
volgende punten op de agenda: 
∙ Evaluatie eerste bijeenkomst Kanjertraining 
∙ Burgerschap (aanpassing schoolgids n.a.v. Kanjertraining) 
∙ Tevredenheidspeilingen ouders, team, leerlingen staan gepland voor november 
∙ Doelen 2022-2023 uitgewerkt in ambitiekaarten  
 
Heeft u suggesties voor één van onze commissies dan kan dat per brievenbus of bij de 
commissieleden aangegeven worden. De brievenbussen staan bij de hoofdingang.  
Namens de MR Manon Meems, Gemma Veldman, Margré de Boer. 
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Activiteitencommissie 

 
 

Openingstijden schoolbibliotheek: 
Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8. 
 
Gymtijden 
Maandagmiddag: groep 5/6 en 7/8 
Woensdagochtend: groep 3/4 
Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4 
Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8 
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Deze week nieuws uit groep 5/6 

In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.   
 
In groep 5/6 hebben we de afgelopen weken al heel veel geleerd en 
plezier gemaakt. In de Kinderboekenweek stonden twee boeken 
centraal. De serie van de ‘Waanzinnige Boomhut’ en ‘Van pool tot 
pool: een omdraaiboek’. Bij deze twee boeken hebben we allerlei 
opdrachten gedaan. Samen hebben de kinderen een waanzinnige 
boomhut gemaakt met 25 verdiepingen; de opdracht was om je eigen 
verdieping te ontwerpen en te tekenen. Ook kunnen ze veel vertellen 
over de verschillen tussen de Noord- en de Zuidpool; welke dieren 
leven waar enz.. We hebben samen ook heel erg gelachen om het 
boek van Emily: ‘De neehoorn’. Daarnaast hebben we heel veel 
gelezen: speeddate met boeken, lezen van strips en voorgelezen aan 
de kleuters. 
 
Met rekenen in groep 5 zijn de tafels heel belangrijk, vandaar ook dat 
we elke week twee tafels leren. Deze tafels worden ook getoetst. Het 
is de bedoeling dat de kinderen 20 sommen per minuut kunnen 
maken, dan is de tafel geautomatiseerd. Ook leerden we wat delen is 
en dat het handig is dat je daarbij een tekening maakt. Je hebt 20 
koeken, je stopt er 4 in één zakje. Hoeveel zakjes kun je dan vullen? 
20 : 4 = 5. Betekenis geven aan de getallen is belangrijk. 20 betekent 
het totaal aantal koeken dat ik heb. 4 betekent dat ik die weg pak en 
in een zakje doe en 5 betekent hoeveel zakjes ik dan kan vullen. De 
hulpsom hierbij is 5 x 4, want ik heb 5 zakjes van 4 koeken en niet 4 x 
5. Dat is echt iets anders. Groep 6 is bezig met cijferend optellen, 
schaal en breuken. Ook hebben een paar groepjes al gerekend bij juf 
Aniek: wegen van appels, pepernoten enz. Het doel is dat kinderen 
een referentiemaat in hun hoofd hebben, bijvoorbeeld 1 pepernoot is 
1 gram. Een klein pak koffie weegt 250 gram. Hoeveel appels gaan er 
ongeveer in één kilogram? Ditzelfde hebben ze ook gedaan met de 
inhoudsmaten.  
 
Vorige week ging de biologieles over ‘Een sterk lichaam’. Waarom 
hebben mensen, zoogdieren, vissen en vogels een sterk lichaam? 
Door hun skelet. In deze les ging het over uilen en uilenballen. Bij de 
overburen van Amber wonen uilen in de schuur. Een vader, moeder 
en drie jongen. Amber had heel veel informatie en foto’s over de 
uilen opgezocht en hield voor ons een heuse spreekbeurt. 
 
 
Ook was er een braakbal voor ieder kind. Sommige kinderen vonden 
het heerlijk om met hun blote handen en een pincet erin te peuteren, 
anderen vonden het heel vies. Gelukkig waren er ook handschoentjes 
beschikbaar. We zagen allerlei botjes van muizen, maar ook twee 
vogelkopjes en pootjes. Heel mooi en bijzonder om te doen. Ieder 
kind kreeg zijn of haar vondst in een zakje mee naar huis. Al met al 
een geweldige ervaring.  
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Uilenballen uitpluizen. 
 

 
 
 

 

 


