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Toch nog bericht 

Ondanks dat wij schreven dat de vorige nieuwsbrief 

de laatste was voor dit schooljaar, ontvangt u toch 

nog een nieuwsbrief van ons. Dit omdat nog enkele 

belangrijke zaken met u willen delen voordat de 

zomervakantie toch echt start. 

 

Formatienieuws 

V.w.b. de formatie kunnen wij u melden dat Saskia 

groep 2-3 van de Angolastraat zal begeleiden naast 

Nicoline. 

 

Begeleiding in de middagpauze 

We hebben voor extra handen gezorgd in de 

middagpauze om kinderen nog extra beweging aan te 

bieden op het schoolplein. Frank van Oosten, die ook 

beweegwijs in de kleine pauze begeleidt, gaat ook 2 

dagen per week op beide locaties beweegwijs in de 

middagpauze verzorgen. 

Deze week mocht Leonie de felicitaties van Robert 

Lock namens ons bestuur in ontvangst nemen. Zij 

heeft de opleiding tot schoolleider basisbekwaam 

behaald en gaat nu verder voor schoolleider 

vakbekwaam. Nogmaals van harte Leonie! 

 

 
 

Nieuwe taalmethode 
voor groepen 4, 5 en 6 

In de groepen 4, 5 en 6 starten we volgend schooljaar 

met een nieuwe taalmethode: Nieuw Nederlands 

Junior. Aan het einde van het schooljaar zijn 2 
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methodes geselecteerd, waarvan proeflessen zijn 

uitgevoerd in diverse groepen. De gekozen methode 

had de voorkeur van de leerkrachten, maar ook de 

leerlingen waren er erg enthousiast over.  

 

Hoe is de methode opgebouwd? 

In Nieuw Nederlands Junior Taal werken leerlingen 

toe naar een eindproduct. Dat doen ze heel 

gestructureerd: elk blok heeft een duidelijke opbouw 

in fasen en lessen. In al die fasen en lessen staat het 

eindproduct centraal. Denk daarbij aan een 

prentenboek in groep 4, een sketch in groep 5, een 

nieuwsbericht in groep 6, een pitch in groep 7 en een 

vlog in groep 8. 

Opbouw 

– Acht blokken per leerjaar 

– Vier weken per blok = twintig lessen 

– Vijf lessen van elk 60 minuten per week 

Elk blok kent een vaste opbouw van vier weken: 

Week 1: Verkennen 

Week 2: Verdiepen 

Week 3: Uitwerken 

Week 4: Afronden 

 

Didactiek 

Nieuw Nederlands Junior is gekozen als methode, 

o.a. vanwege de genredidactiek die wordt toegepast. 

Deze didactiek gaat ervan uit dat taal afhankelijk is 

van de context: wie gebruikt het, voor wie is het 

bedoeld en welke vorm heeft het? Deze genre-

indeling helpt om teksten te kunnen plaatsen, om 

erover te praten, om ze te schrijven en vervolgens te 

verbeteren. Want ieder type tekst heeft eigen 

kenmerken. Als kinderen leren dat er verschillen zijn 

in teksten, en dat bijvoorbeeld niet elke tekst in de ik-

vorm of de verleden tijd staat, dat sommige teksten 

verdeeld zijn in paragrafen en andere niet, dat teksten 

op heel verschillende manieren kunnen beginnen en 

eindigen, en dat de toon van teksten formeel of 

informeel kan zijn – dan kunnen ze ook leren om 

rekening te houden met zulke verschillen bij een 

schrijf- en presentatietaak. 

Het een versterkt het ander: als je leest en daar zelf 

beter van leert schrijven, worden zowel lezen als 

schrijven leuker. Want: als je meer leert over verhalen 

schrijven, ga je het lezen van mooie verhalen ook 

meer waarderen. In deze nieuwe methode is de 

samenhang groot en dat vergroot het leerplezier, 

verwachten wij. 

Talentmodules 

Vorig schooljaar is de Plusklas omgedoopt tot 

Talentmodules. Het komende schooljaar komt op 

deze wijziging nog een aanvulling. Wij gaan namelijk 

niet alleen (Verdiepende) Talentmodules aan 

leerlingen aanbieden, maar ook Praktische 

Talentmodules. 

 

De Verdiepende Talentmodules zijn de modules die 

tot nu toe al tot het aanbod behoorden. Het zijn 

projecten en activiteiten die als doel hebben om 

leerlingen meer cognitieve uitdaging te bieden, de 

kennis te verdiepen, maar ook het oefenen in 

onderzoekend en ontdekkend leren te stimuleren en 

het ervaring opdoen met Mindset. De leerlingen 

worden uitgedaagd hun talenten te gebruiken. 

 

De Praktische Talentmodules gaan ook over het 

hebben en stimuleren van talent. Deze zijn bedoeld 

voor de leerlingen met praktische talenten op onze 

school. De leerlingen leren door te doen, door 

ervaring op te doen met allerlei uit het leven gegrepen 

onderwerpen waarbij het leerzaam is om 

daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken.  

 

In de afgelopen paar maanden is een pilot uitgevoerd 

over het onderwerp Survival. Zes leerlingen uit de 

groepen 6, 7 en 8 van onze locatie aan de 

Lepelaarstraat deden daar aan mee. Zij hebben 

bijvoorbeeld water gezuiverd, eetbare planten gezocht 

(en gegeten) en vuur gemaakt. Zij hebben de lessen 

ook geëvalueerd en waren erg enthousiast. Ook het 

leerteam wat zich hier mee bezighoudt, was erg 

tevreden. De Praktische Talentmodules zullen dan 

ook komend schooljaar op het programma komen te 

staan. Daarvoor worden leerlingen uit groep 6, 7 en 8 

geselecteerd. 
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School op Seef 

 

Vanaf volgend schooljaar gaan wij werken met School 

op Seef. Dit is het programma in Zuid Holland voor 

een goede aanpak van verkeersveiligheid en 

verkeerseducatie aan kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een 

veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid 

in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige 

weggebruikers.  

Vanaf januari 2022 hebben wij vanuit de gemeente 

een verkeersvakleerkracht toegewezen gekregen 

voor 3 jaar via School op Seef. Hij ondersteunt ons in 

de verkeerslessen en gedurende het schooljaar zal de 

frequentie afnemen, omdat onze leerkrachten dan 

door hem geïnstrueerd zijn. 

Nationaal Programma 
Onderwijs  

Verlengde schooldag 

Afgelopen schooljaar heeft een aantal kinderen van 

groep 5 tot en met 8 meegedaan met een 

huiswerkklas. Met de ervaringen van afgelopen jaar, 

starten we eind september met een vernieuwde versie 
van de huiswerkklas. Vanaf nu spreken we over een 

verlengde schooldag. Ook dit jaar is er een 

samenwerking met Remedial Teachers van ‘de 

Leerweg’. De specialisten van de Leerweg bieden 

extra ondersteuning aan kinderen, direct na schooltijd. 

Er is plek voor 15 kinderen per locatie. Op iedere 

locatie zijn er steeds 2 begeleiders. 

Net als vorig jaar is de verlengde schooldag op 

maandag en donderdag, nu van 14.15 uur tot 15.15 

uur. Op beide locaties wordt gebruik gemaakt van het 

lokaal van de plusklas. De school zal ervoor zorgen 

dat kinderen iets te eten en te drinken krijgen. U hoeft 

dus niets extra’s mee te geven aan uw kind. 

De opzet komend schooljaar: 

Er zijn 3 blokken van 10 weken. 

Blok 1: 27 september tot en met 16 december 2021 

Maandag: lezen. Diverse werkvormen met de nadruk 

op het technisch lezen, zoals voor-koor-door lezen, 

woorden of letters flitsen, interactief de tekst 

bespreken. 

Donderdag: rekenen, getallen en basisbewerkingen. 

Denk dan aan tellen, optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. Als een rekenonderdeel 

nog niet beheerst wordt, is het goed om wat langer stil 

te staan bij de basis en daarbij handelingsmateriaal te 

gebruiken. Ook zullen er spellen van ‘met sprongen 

vooruit’ worden gebruikt. 

Blok 2: 10 januari tot en met 24 maart 2022 

Maandag: rekenen, meten, tijd en geld. De kinderen 

leren meten en leren te rekenen met eenheden en 

maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, 

inhoud, gewicht. 

Donderdag: spelling. Verschillende oefeningen, 

mondeling en op papier, zodat de kinderen specifiek 

kunnen oefenen met spellingsproblemen die zij 

moeilijk vinden. 

Blok 3: 28 maart tot en met 23 juni 2022 

Maandag: begrijpend lezen. Samen een tekst lezen 

en bespreken, oefenen met de moeilijke woorden uit 

de tekst en leesstrategieën toepassen. 
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Donderdag: rekenen, verhoudingen en verbanden. 

Het gebruiken van verhoudingen en verbanden helpt 

je bij alledaagse handelingen. Welk product in de 

supermarkt is in verhouding nou het goedkoopst? Ook 

helpt het je een inschatting te maken. Onder dit kopje 

vallen ook percentages en kommagetallen. 

Over het aanmelden hiervoor zullen wij u na de 

zomervakantie informeren. 

Op avontuur met het 
Jeugd 
Vakantiepaspoort 

 

 
 

Heeft u kinderen tussen 4 en 12 jaar oud en hebben 

zij een Delftpas? Ga samen op avontuur met het 

Jeugd Vakantiepaspoort! Kinderen krijgen de hele 

zomervakantie gratis toegang of korting op uitjes in de 

regio. Bij elk uitje verzamelen zij stempels in hun 

paspoort voor een mooie verrassing. Haal het Jeugd 

Vakantiepaspoort gratis op met uw Delftpas bij DOK 

(Vesteplein 100) of de gemeente (Stationsplein 1). 

Het is geldig van 17 juli tot 29 augustus 2021. 

 

Wat is een Delftpas? 

Met de Delftpas beleeft u de leukste uitjes in de regio 

samen met vrienden en familie. Dat is méér plezier 

voor minder. U krijgt korting of zelfs gratis toegang op 

uitjes zoals Diergaarde Blijdorp, zwembad Kerkpolder, 

Plaswijckpark, Madurodam, Duinrell en nog veel 

meer. Het tarief van de Delftpas is gebaseerd op het 

inkomen. Met een laag inkomen komt u in aanmerking 

voor een Delftpas van €5 en krijgen uw kinderen een 

gratis Delftpas. Kijk op www.delftpas.nl voor alle 

tarieven. Veel plezier deze zomer! 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf is voor volgend schooljaar al 

geboekt. Verdere informatie zult u begin volgend 

schooljaar ontvangen. Wel kunnen wij alvast melden 

dat wij dezelfde schoolfotograaf hebben geregeld als 

vorig schooljaar en de achtergrond van de foto’s is 

wit. Hiermee kunt u rekening houden v.w.b. de kleding 

van uw kind(eren). 

 

Schoolfotograaf Angolastraat: 

Maandag 20 september 2021 

Schoolfotograaf Lepelaarstraat: 

Dinsdag 21 september 2021 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties volgend schooljaar (2021-2022): 

 

Herfstvakantie  18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m  

7 januari 2022 

http://www.delftpas.nl/
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Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede vrijdag + Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  6 juni 2022 

Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Studiedag 

 

Maandag 31 januari 2022 

 


