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Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met groep 1. Dit was in 

het begin nog een beetje wennen voor de kinderen, maar natuur-
lijk ook voor de juffen. Ondanks de quarantaine hebben we een 

fijne start gemaakt en is er een gezellige sfeer in de groep. De af-
gelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘De dierentuin’. 

In de klas hadden we ook onze eigen dierentuin: Dierentuin Het 
Olifantje, met onder andere slangen, leeuwen en een vlindertuin. 

De kinderen hebben verschillende hokken voor de dieren ge-
bouwd in de bouwhoek, dieren van klei gemaakt en zieke dieren 

verzorgd als een echte dierenarts.  
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In dit nummer: 

Sinds bijna een jaar werken we op de Houtkoper met de nieuwe taalmethode Staal. Staal 

gaat uit van thematisch onderwijs, waarbij veel aandacht is voor de gebieden spreken, 
luisteren, woordenschat en schrijven. Staal maakt zowel leerlingen als leerkrachten en-

thousiast door de boeiende thema’s waarin alle taal-opdrachten worden aangeboden. 
Daarnaast is er een aparte lijn binnen Staal voor spelling en grammatica. Spelling wordt 

intensief geoefend door dagelijks dictees te gebruiken als oefenmoment. De leerlingen den-
ken zo na over elk stukje van een woord en weten te benoemen welke spellingscategorie 

wanneer en hoe toegepast wordt.  

Een nieuwe methode invoeren vraagt om een andere manier denken en werken. Op dit 

moment zijn we als team ons aan het scholen op het gebied van woordenschat onder lei-
ding van Tjalling Brouwer, mede-auteur van de methode Staal. Tjalling Brouwer komt re-

gelmatig ons team ondersteunen door trainingen te geven of klassenbezoeken uit te voe-

ren. Zo worden wij als school steeds vaardiger in het bieden van goed taalonderwijs.  

En ondertussen genieten wij vooral van alle thema’s, mooie gesprekken en presentaties 

van leerlingen die veelvuldig voorkomen binnen Staal. Alle bronnen zijn ‘levensecht’ en al-
le opdrachten zijn functioneel. Zo zien de kinderen de betekenis van taal in hun dagelijks 

leven. En dat motiveert!    

 
Taal 



Groep 2 

Sinds de voorjaarsvakantie zijn de groepen 

1 en 2 gesplitst. Dit was in het begin best 
wel even wennen. Niet alleen aan het kleine 

aantal kinderen, maar ook aan het lokaal 
dat opeens veranderd was. Omdat we nu 

met een kleinere groep zijn, komen we veel 
meer aan de echte ‘groep 2 dingen’ toe. We 

oefenen veel met hakken en plakken en 
schrijven van woordjes, tellen en we kunnen 

ook al kleine sommetjes maken. De afgelo-
pen weken hebben we gewerkt aan thema 

‘De dierentuin’. Dit zag je terug in het hele 
lokaal. Zo was de rekenhoek een souvenir-

winkel en restaurant en oefenden we daar 
met betalen met 1 en 2 euromunten. In de 

schrijfhoek maakten we wegwijsbordjes, zo-
dat bezoekers konden zien hoe ze moesten 

lopen en lang ze moesten lopen. In de the-
mahoek mochten we onze knuffeldieren me-

ten, wegen en verzorgen. De juf speelt wel 
eens mee in de hoeken of speelt het eerst 

voor, zodat wij het na kunnen spelen. De 
komende tijd gaan we kijken wat we nog ex-

tra moeten oefenen, zodat we na de meiva-

kantie echt kunnen oefenen voor groep 3.  

Onderbouw 

Het afgelopen half jaar hebben we met de 

onderbouw een coachingstraject doorlopen. 
Het doel hiervan was om ons kleuteronder-

wijs naar een hoger niveau te tillen. Vorig 
schooljaar hebben we de nieuwe methode 

‘Kleuterplein’ aangeschaft en zijn we be-
gonnen met het invoeren van het thema-

tisch onderwijs. Dit schooljaar wilden we 
ons hierin verder verdiepen. Met thema-

tisch werken werk je met een bepaald the-
ma. Alle hoeken en activiteiten verbind je 

op die manier aan elkaar en op deze ma-
nier krijg je een samenhangend onderwijs-

aanbod. Zo maak je het onderwijs beteke-
nisvol voor de leerlingen en raken ze meer 

betrokken.  

In de afgelopen maanden is Uschi van der 
Velden komen observeren en heeft ons ge-

coacht in het versterken van het thema-
tisch onderwijs en het geven van betekenis-

volle lessen en activiteiten.  

Een voorbeeld uit de praktijk: 

Groep 2 heeft in de schrijfhoek wegwijs-
bordjes gemaakt. We hebben eerst met z’n 

allen een paal gemaakt en deze op de deur 
geplakt. Daarna mochten ze zelf bordjes 

maken en daarop de namen van de dieren 
(over)schrijven en een tekeningetje ervan 

maken. Deze dieren hadden we al geknut-
seld, getekend of gepuzzeld. Tijdens de re-

kenles hebben we bepaald hoe lang het lo-
pen was naar de dieren. Hoeveel stappen 

moesten er gezet worden? In welke richting 
moesten de bezoekers lopen? Links, rechts 

of rechtdoor? Op deze manier waren het 
geen losse activiteiten meer, maar werden 

de knutselactiviteiten, taalactiviteiten en 
rekenactiviteiten met elkaar verbonden. 

Resultaat? 12 betrokken leerlingen die zelf 

met nog meer ideeën kwamen! 

Nieuwe conciërge 
Mijn naam is René van der Mark en ik ben 

57 jaar en vader van 2 grote jongens. Jori 
(27) en Remon (25). Wat doe ik op de Hout-

koperschool? 

Ik ben de opvolger van Dick van Hattum. 
Dick is met pensioen gegaan en ik neem nu 

het stokje over. In het kort hoe het is ge-
gaan. Ik heb geleerd voor kok en heb dit 

werk heel lang gedaan in restaurants en 
daarna in verschillende verzorgingstehuizen 

en daarna in verschillende ziekenhuizen. 
Toen ben ik gaan werken als conciërge op 

een middelbare school. Dit heb ik 21 jaar 
gedaan met heel veel plezier. Dan wordt het 

tijd voor wat anders en mag ik nu op de 
Houtkoperschool mijn kwaliteiten laten 

zien. Ik neem alles van Dick over, dus ook 
de PWA en de Bellefleur. Mijn start op deze 

scholen is heel positief. Ik vind het geweldig 
dat ik hier alles mag doen. Wordt het te in-

gewikkeld, dan mag ik, in overleg, een mon-

teur bellen.  

Nu kort over mij. Wie is René? Ik ben een 
vrolijk persoon. Ik wil graag iedereen hel-

pen. Niks is mij te gek. Mijn hobby is to-

neelspelen bij toneelvereniging W.I.K. uit 

Barneveld. 

In mijn vrije tijd vind ik het ook heel erg 

leuk om voor grote en kleine mensen te 

goochelen. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 2 april  paasviering 

 5 april  2de Paasdag 

 20 en 21 april IEP eindtoets groep 8 

 23 april  Koningsspelen 

 26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

 12 mei   Luizencontrole 

 13 mei  Hemelvaart 

 14 mei  Vrij 

 

 

  

9 april verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


