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Kinderboekenweek tentoonstelling  

Volgende week vrijdag, 15 oktober, presenteren de kinderen hun 
producten van de kinderboekenweek. U bent welkom vanaf 13.45 

uur tot 14.15 uur. Er is eenzelfde route als bij de informatie-
avond. U loopt dus door alle klassen om te kijken. Na de tentoon-

stelling mogen alle kinderen mee naar huis.  
Opening Kinderboekenweek  

De kinderboekenweek is geopend! De kinderen hebben woens-
dagochtend een podium kunnen bewonderen en we hebben het 

kinderboekenweek lied geluisterd en gedanst. Het was een groot 
feest!  

 
Kinderboekenweek 

Het team van de Houtkoperschool volgt dit schooljaar gezamen-

lijk met het team van Palet Opheusden en het team van PWA 

Ophemert de leergang versterken vakmanschap. 

Wat leert de wetenschap ons over het effectief organiseren van 

het onderwijs en het realiseren van een prettige groepssfeer? 
Hoe kunnen alle leerlingen tot leren komen, waarbij wordt ge-

start met een stevige basisaanpak en waar nodig gedifferentieerd 
wordt? Hoe kan de vakvrouw- of man voor de klas zich richten 

op het lesgeven in basisvaardigheden en kennisoverdracht en 
welke rol speelt directe instructie hierbij? Tijdens deze leergang 

nemen we het ambacht van leraar onder de loep en werken we 

aan het versterken van het vakmanschap van ons team. 

In acht studiedagdelen wordt aandacht besteed aan zowel het 
pedagogische, organisatorische en vakinhoudelijke aspect van 

het lesgeven. Hierbij worden inzichten uit de cognitieve psycho-
logie, denkend aan het werk van A. Ericsson, E.D. Hirsch en D. 

Willingham als leidraad gebruikt. Ook kunnen we in de dagelijk-
se praktijk veel leren van het werk van leermeesters als Kees 

Vernooy, Tim Surma, Paul Kirschner en Erik Meester 
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In dit nummer: 

Nascholing 



In groep 4 zijn we op verschillende manie-

ren bezig met lezen. Met het mooie weer 
hebben we heerlijk in de zon Donald 

Duckjes gelezen, we lezen in ons eigen ge-
kozen leesboek uit de bibliotheek en in de 

middag staat er een leescircuit op de plan-
ning. Tijdens het leescircuit hebben de 

kinderen elke dag een ander onderdeel die 
zij in kleinere groepjes uitvoeren. Denk 

hierbij aan: informatieve boeken lezen, 
hetzelfde boek lezen, kennismaking met 

nieuwsbegrip en samen woordrijtjes lezen. 

(zie ook de foto op de laatste bladzijde)  

Groep 4 

Groep 1/2 en 3/4 

Studiedagen 

Begin januari zullen zoals eerder aange-

kondigd de groepen 3 en 4 worden samen-
gevoegd. Groep 3/4 telt dan 28 leerlingen. 

Anouk Wigman zal de leerkracht van deze 
groep worden. Als ondersteuning staat on-

derwijs assistent Sanne Laseur met haar 

voor de groep. 

Op het zelfde moment zullen we groep 1 

en 2 splitsen. Het duo Tessa Janssen en 
Arianne Masson, beide met ervaring in de 

onderbouw, zullen de tweede klas bemen-
sen. Nelleke van den Brink draait dan de 

andere onderbouwgroep. 

Op 5 oktober stond de Fluviumstudiedag 

op het programma. Door de onduidelijk-
heid vorig jaar m.b.t. de coronaregels was 

er geen gezamenlijke studiedag met alle 
medewerkers van Fluvium. We konden 

dus aan de slag met een eigen program-
ma. De studiedag stond in het teken van 

het jaarplan. In de middag was er ruimte 

voor een teambuildings activiteit. 

Op maandag 4 oktober observeerden Ha-

rald Weessies, een externe 
taal/leesspecialist, samen met Evert de 

Vries in elke groep een begrijpend lees, 
technisch lees of leesvoorwaarden les.  Het 

versterken van het begrijpend en tech-
nisch leesonderwijs zijn dit jaar verbeter-

punten in ons jaarplan. Alle lessen zijn 
nabesproken met de leerkrachten. De stu-

diedag van 29 oktober staat in het teken 
van dit onderwerp. Harald zal het pro-

gramma van deze studiedag verzorgen. 

Koffieochtend 
Op 1 november staat er weer een koffie-

ochtend op het programma. Het thema 
van deze koffieochtend is de Gouden We-

ken. Van 08.30 tot 09.15 uur bent u van 
harte welkom om te spreken over dit on-

derwerp. U kunt ook andere vragen of op-
merkingen bespreken met Patricia de Wil-

de (intern begeleidster) en Evert de Vries 
(directeur) tijdens dit koffiemoment. Ieder-

een is welkom. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 6 t/m 15 oktober Kinderboekenweek 

 18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

 25 oktober Luizencontrole 

 29 oktober  Studiedag 

 1 november Koffiemoment (08.30—09.15 uur) 

 8/9 november Gespreksmiddag/avond 

 12 november podiummiddag 5/6 en 7/8 

 

  

29 oktober verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


