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OefenwebvoordeleerlingenvandeVinkenbaan.
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mee.
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groep3veelvuldiggebruikmakenvanhetabonnement.Dekleutersnognauwelijks.
Kinderenvangroep8makenooknietveelgebruikmeervandezeoefenprogramma’s.Zij
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noggroep2)t/mgroep7.Erzijnnogenkeleaccountsbeschikbaarvoorbelangstellende
ouders
enkinderenvandenieuwegroepen1,2en8.Ukunthiervoorterechtbijonze
IB-er.
Wijkunnenpergroepenperkind
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vaak,hoelangenmetwelkresultaat.
Wijmakenookindeklassomsgebruikvandezeprogramma’s,naasthetaanboddiede
methodesonsbiedenopdecomputer.IndebovenbouwkanOefenwebzelfsingezetgaan
wordenalshuiswerk.
Oefenweb(RekentuinenTaalzee)isdusvooralbedoeldvoorthuis.
Dekinderenkennenhuninlogcodesenwachtwoordenzelf.Mochtuzevergetenzijn,dan
kuntudegegevensevenopvragenbijdeleerkrachtvanuwkind.
Deprogramma’szijneigentijdsengevendekinderenopeenspeelsemanierde
gelegenheiddevakkenRekenen,Taal/Spellingteoefenen.Herhalenvandestofom
even
extrateoefenen,maarjuistookextramoeilijkestofvoorkinderendiewatmeeraankunnen
enaandurven.Deprogramma’shebbeneeningebouwde“remedialteacher”.Alskinderen
eenonderdeelnietvoldoendemakenkrijgenzeextrauitleg.Kinderendiehetaankunnen
krijgenmoeilijkereopgavenenwordenuitgedaagd.Dereken-entaalgroepenvanons
zorgplatformUNITAmakenookvanditprogrammagebruikengevenouders(en
scholen)vaakdetipmeeOefenwebthuisintezetten.
OefenwebisontwikkelddoordeUniversiteitvanAmsterdamenwordtvoortdurend
uitgebouwd.Voorverderinformatie:www.oefenweb.nl
Veelspeelplezier!!

Kindgesprekken

Wij vinden het op De Vinkenbaan heel belangrijk dat onze leerlingen steeds meer
verantwoordelijkheid en inbreng krijgen in hun eigen leerproces. Kinderen kunnen
zelf heel goed aangeven waar hun behoeftes liggen, waardoor wij op school nog
beter in staat zijn het onderwijs hierop aan te laten sluiten. Het welbevinden van
onze leerlingen staat immers voorop!
Naast de vele leerlinggesprekken die wij dagelijks voeren en de jaarlijkse
voortgang/rapportgesprekken met alle kinderen, gaan we weer op de eerste
schooldag van schooljaar 2017/2018 starten met kindgesprekken. Op de eerste
schooldag, ma. 4 september, nodigen wij alle kinderen samen met hun ouders uit
voor een 10 minutengesprek. Op dinsdag 5 september starten we dan met de
lessen.
We hebben op deze manier iedereen gesproken voordat we gaan beginnen met
het nieuwe schooljaar. Wij hebben deze gespreksvorm met onze kinderen het
afgelopen schooljaar als zeer waardevol ervaren. Kinderen vinden het heel fijn om
in het bijzijn van hun ouders even met hun nieuwe leerkracht te praten. Hierdoor
kunnen wij nog beter aansluiten op de behoeften en de leerwensen van iedereen.
Om de gesprekken zo optimaal mogelijk te laten verlopen gaan de kinderen vooraf
thuis, samen met hun ouders, een kind-formulier met vragen en tips voor de
leerkracht invullen.  Dit formulier is dus de basis voor het 10-minutengesprek dat
uw kind met de leerkracht heeft. Op di. 20 juni krijgen alle kinderen het
invulformulier in een envelop mee naar huis. Wij willen het  ingevulde formulier
graag binnen een week weer terug, zodat wij alle gesprekken goed kunnen
voorbereiden.
Op wo. 5 juli t/m vr. 7 juli  liggen er in de grote hal intekenlijsten klaar, waarop alle
ouders een tijd voor het kindgesprek kunnen aangeven. Nog voor de grote
vakantie ontvangt iedereen een overzicht van de gesprekstijden via de mail.
Voor de nieuwe groep 3 leerlingen gaan we de gesprekken echter al voor de grote
vakantie organiseren. Die gesprekken vinden plaats op wo. 5 juli .
Het is voor kleuters ongetwijfeld  fijner om al voor de vakantie met hun nieuwe
leerkracht kennis te maken. Groep 3 blijft tenslotte  toch altijd een beetje
spannender voor kinderen. De intekenlijst ligt voor de nieuwe groep 3 kinderen
klaar op do. 22 juni.  De ouders krijgen ruim op tijd van Marielle een overzicht van
de gesprekstijden. Wij kijken er naar uit om op de eerste schooldag weer alle
kinderen samen met de ouders te kunnen spreken. Een goed begin!
.
Projectdag: Het Vinkenatelier
Hetwasgeweldig.
Metelkaarhebbenwegenotenvaneencreatievedagmetmuziek,dans,schilderen,
timmereneneenmooieslingermaken.Webegonnendedagmeteentoneelstuken
eindigdenmeteenmuziek-endansvoorstellingophetplein.
Entussendoornogpoffertjes..Wateenfeest!

Morgenishete.e.a.nogindeschooltezien,maarveelkinderenwillengraaghun
schilder-en/oftimmerwerkmeenaarhuis,dusnamorgenzaleralveelverdwenenzijn…..
Dankaaniedereendiemeehielpdezedag!
Voorfoto’sverwijzenwenaarfacebook,waarveeltevindenis!
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ligtklaar

week26

27juni

Deschoolgaateenuurlateropen:
stakingsactie

week27

05juli

Kindgesprekkena.s.gr.3
Intekenlijstenkindgesprekkenandere
groepenliggenklaar(t/m7juli)

