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Groep 7 wint een prijs met project Vrijheid
.
De Vreedzame School: We zijn allemaal anders
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen
leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl,
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen
families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je
er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen
veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door
een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of
vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Naast de lesactiviteiten is de manier waarop
wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk
acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We
maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet kan, d.w.z.
welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar
de kinderen. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle
vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.
Grote Rekendag
Donderdag 20 mei hebben een “Grote Rekendag” gehouden. Het thema dit jaar was de Getallenfabriek.
Normaalgesproken is dit op een vaste datum. Nu konden scholen zelf een moment inplannen.
We doen hier ieder jaar graag aan mee, omdat het
bijdraagt aan betekenisvol leren. We laten de
kinderen hierdoor ervaren dat we niet rekenen om
het rekenen, maar dat je rekenen gebruikt in het
alledaagse leven. Op zo'n dag staat het leren door te
spelen extra centraal. Normaal gesproken proberen
we dat ook in onze reguliere lessen enigszins toe te
passen, maar op de “Grote Rekendag” zien we dat
ieder kind heel veel extra plezier beleeft aan rekenen.
Ander vaardigheden komen op een subtiele manier
ook goed aan bod. Denk aan het creatief denken,
probleemoplossend vermogen ontwikkelen,
samenwerken en je leren concentreren.

Het belang van voorlezen: Als je elke dag 15 minuten voorleest, leert je kind per jaar 1000 nieuwe woorden.
De leesvaardigheid van tieners neemt af, met alle gevolgen van dien voor opleiding en werk later.
Hoe zorg je ervoor dat je kind lezen leuk gaat vinden?
Voorlezen is een van de belangrijkste manieren om kinderen te leren houden van verhalen.
Een kwart van de 4-jarigen begint met een taaltekort aan de basisschool, doordat we minder met elkaar praten en
minder (voor)lezen. Maak van voorlezen daarom een vast onderdeel van de dag, net als tandenpoetsen. Dat
vergroot de woordenschat enorm.
Veel ouders houden op met voorlezen zodra hun kind zelf kan lezen. Blijf je kinderen voorlezen zolang ze dat fijn
vinden, want in het begin kunnen ze nog niet zo goed zelf lezen en moet je ze echt nog laten ervaren wat het is om
in zo’n verhaal te verdwijnen. Voorlezen heeft naast een ontspannende functie echter grote voordelen voor
kinderen van alle leeftijden. Tijdens het voorlezen oefenen ze bijvoorbeeld de vaardigheden die ze nodig hebben
bij begrijpend lezen. Begrijpend luisteren gaat namelijk vooraf aan begrijpend lezen. Kinderen worden bij
voorlezen niet geremd door leesproblemen, waardoor het taalniveau van de tekst hoger kan zijn. Bovendien kan
de voorlezer ondersteuning bieden bij het tekstbegrip, met mimiek, intonatie en uitleg. Door voorlezen komen
kinderen in aanraking met complexere taal. Voor elke leeftijd zijn er fantastische verhalen. En, heel belangrijk:
lees als ouder ook geregeld een boek. Het goede voorbeeld geven is belangrijk. Je kunt als ouder wel zeggen ‘Ga
jij nou eens lezen, want dat is goed voor je’, maar als je het zelf nooit doet, werkt dat niet. Als een ouder voorleest
en zelf leest, ziet een kind dat zijn ouders het écht leuk en belangrijk vinden.
Maak van de techniek een bondgenoot
Schermen houden kinderen en volwassenen af van lezen, maar je kunt techniek ook juist tot een bondgenoot
maken. Voor jonge kinderen zijn er bijvoorbeeld tal van digitale prenten- en kinderboeken met beeld en geluid
verkrijgbaar. Of kijk met iets oudere kinderen samen naar een boekverfilming en lees vervolgens (samen) het
boek.
Laat je kind vooral iets lezen waar het zelf zin in heeft. De Donald Duck is ook prima. Het gaat erom dat ze het
leuk beginnen te vinden, de rest komt later wel.
Tips:
• Bereslim.nl: digitale (prenten)boeken en taalspellen voor kinderen van 2 t/m 7 jaar.
• BoekStart Voorleesapp: de nieuwste boekjes, voorleestips en een wekker waarmee je een
voorleesmoment in je agenda kunt zetten.
• De Grote Vriendelijke Podcast, waar kinderboekenrecensenten Jaap Friso en Bas Maliepaard nieuwe
kinderboeken bespreken en praten met schrijvers.
• Jeugdbibliotheek.nl: voor elke leeftijdscategorie de nieuwste boeken en leukste leestips.
• De Jonge Jury: nodigt tieners uit om mee te lezen en te stemmen op hun favoriete boeken (jongejury.nl).
• Uitgeverijen hebben tal van apps van kinderboeken. Uitgeverij Gottmer bijvoorbeeld heeft apps van Aadje
Piraatje, Dikkie Dik en Boer Boris, en geeft het magazine Digi uit, met nieuws en tips over digitale
uitgaven voor kinderen.
• De Voorleeshoek: honderden filmpjes waarbij de leukste verhalen worden voorgelezen.
• De Waanzinnige Podcast: podcast over boeken, gemaakt voor en door kinderen.
Groep 7 en 8 naar Verzetsmuseum Junior op Wielen
In de dagen rond Pinksteren bezochten de leerlingen van groep 7 en 8 de
museumtrailer van Verzetsmuseum junior. De museumtrailer is een reizende
kindertentoonstelling in een vrachtwagen. Het gaat over vier echt bestaande kinderen
in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarmee de kinderen van nu kunnen
meeleven. De leerlingen keken uit naar het bezoek aan het museum op wielen. De
leerlingen van groep 7 en 8 waren nieuwsgierig en enthousiast en realiseerden zich
hoe bijzonder dit bezoek was in deze tijd. Ze zijn veel te weten gekomen en hebben
een beeld gekregen van wat de kinderen in bezet Nederland hebben beleefd. Een
indrukwekkende onvergetelijke ervaring. De museumtrailer van bijna 11 meter stond
geparkeerd op het parkeerterrein voor De Paaskerk. De kosters van De Paaskerk
zorgden voor de stroomvoorziening, dat de toiletten konden worden gebruikt en dat er
koffie/thee was voor de museummedewerkers. Ontzettend fijn dat zij zo betrokken en
hulpvaardig waren. Dank daarvoor.
Praktisch fietsexamen
De groepen 7 en 8 hebben afgelopen vrijdag meegedaan aan het praktisch
verkeersexamen. Het is van groot belang dat we hieraan meedoen. Uiteraard gaat het niet om dat ene
meetmoment maar door er naar toe te leven en de kinderen hierop voor te bereiden (thuis en op school), werken
we aan een bewustwording en het belang van verantwoord fietsgedrag. De leerlingen moesten een vaste route
fietsen en werden door ouders beoordeeld op hun fietsgedrag. Punten die o.a. beoordeeld werden: de plek op de
weg, kijken en hand uitsteken. Deze week is bekend geworden dat alle kinderen zijn geslaagd. Gefeliciteerd! En
natuurlijk bedanken wij alle hulpouders!

Groep 7 wint prijs met project “Wij vieren Vrijheid”
In groep 7 besteden we elk jaar extra aandacht aan de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei. De kinderen
krijgen het DenkBoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We lezen en praten over de betekenis van vrijheid en
de gevoelens die erbij horen als je niet vrij bent. De gemeente Amstelveen maakte dit jaar een super goed
Amstelkids Vrijheidsjournaal, waardoor de verhalen over de oorlog en de plaatsen in Amstelveen die ons daar aan
herinneren heel dichtbij kwamen voor de kinderen. Ook werd er een uitdaging bij de leerlingen neergelegd om te
knutselen, tekenen of schrijven over Vrijheid. Hiermee kon je een boekenpakket winnen. Tot onze grote vreugde
werd dit pakket gewonnen door groep 7! Zij knutselden en schreven gedichten over Vrijheid. Inmiddels is het
boekenpakket in de klas aangekomen en zal binnenkort een artikel verschijnen in Het Amstelveens Nieuwsblad
over deze bijzondere prestatie! Heel trots op onze leerlingen van groep 7!
De oorlog is voorbij. Ik mis de mensen
die deze wereld moesten verlaten.
Want nu kan ik nooit meer met ze praten
Maar tegelijkertijd zijn we blij.
dat wij nog wel op deze wereld zijn.
Want we zijn vrij!
- Chantal Feest
de regenboogvlag wappert boven de boot
show your true colors
we zijn vrij je mag verliefd worden op wie je wilt
en dat mag ook als man op man
of vrouw op vrouw
wij zijn vrij!
- Floor -

Strijden voor Vrijheid
Ik was daar aan het schieten,
om van vrijheid te genieten
Aan het strijden.
Om Europa te bevrijden.
Daar heb ik het voor gedaan.
En daar denken we nu nog steeds aan.
- Fleur -

Kinderburgemeester Elina bezoekt groep 8
Maandag 17 mei kregen we bezoek van kinderburgemeester Elina, wethouder Frank Berkhout en Marja Boll van
Boekhandel Venstra. In het kader van de campagne “Geef een boek cadeau” ontvingen alle leerlingen uit groep 8
het boek “De brief van de Koning” van schrijfster Tonke Dragt. Ook vertelde Elina hoe het is om
kinderburgemeester te zijn en wat ze doet voor de kinderen in Amstelveen.
Elk jaar wordt een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Leerlingen uit groep 6 en 7 kunnen zich voor 11 juni
opgeven op www.gemeente.nl/kinderburgemeester
Zomerschool Amstelveen 19-30 juli 2021
In de tweede en derde week van de zomervakantie organiseert de gemeente Amstelveen samen met het
onderwijs en lokale sport- en culturele instellingen een zomerschool voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Na
maanden thuiszitten als gevolg van het coronavirus, kunnen kinderen zich in deze twee weken helemaal uitleven.
De Zomerschool Amstelveen geeft kinderen twee weken lang een extra steuntje in de rug wat hun zelfvertrouwen
en plezier in leren kan vergroten. Het programma bestaat uit een ochtenddeel waarin extra aandacht is voor taal
en rekenen. Het middagdeel is gevuld met allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, techniek en uitjes.
Een bevoegde leerkracht en onderwijsassistent/student begeleiden de groep van maximaal 15 leerlingen.
De Zomerschool Amstelveen duurt twee weken van maandag 19 juli t/m 30 juli op drie locaties in Amstelveen.
Deze zomerschool is gratis, maar niet verblijvend! Opgeven is alle dagen aanwezig zijn.
Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op het Ouderportaal.
Avond4daagse
Ook dit jaar gaat de 'echte' vierdaagse niet door. Maar net als in 2020 biedt de Koninklijke Nederlandse Wandel
Bond een alternatief: de Avondvierdaagse - Home edition.
Hierbij kun je de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni. Enige voorwaarde is dat tussen de
eerste en de vierde dag maximaal twee weken zitten. Je vertrekt vanaf je eigen huis. En je kiest je eigen routes via
de app van eRoutes. De kosten zijn € 6,50 euro per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app en ontvang je
na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Kijk voor meer informatie en inschrijving op:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Schoolfruit
De periode van schoolfruit is volgende week afgelopen. Denkt u eraan om uw kind elke dag fruit van thuis mee te
geven?

Controleer uw kind op teken
Een tekenbeet is meestal onschuldig. Maar soms kan een tekenbeet de ziekte van Lyme veroorzaken. Zonder
behandeling kan de ziekte van Lyme ernstig verlopen. Daarom adviseert de GGD Amsterdam uw kinderen, na het
buitenspelen in het groen, dagelijks te controleren op teken. Bekijk voor meer informatie het filmpje op de website
van het RIVM. Hierin ziet u ook hoe u de kans op tekenbeten verkleint.
Veel informatie kunt u vinden op:
- https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
- https://www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/teken/
- https://www.tekenradar.nl/
Adres- en telefoonwijzigingen
Wilt u er op letten dat u wijzigingen van adres, telefoonnummer en /of e-mailadres zelf wijzigt in het Ouderportaal?
Leerkrachten kunnen op die manier direct contact met u opnemen. Wilt u het ook doorgeven aan de
administratie?
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Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal.

Verzetsmuseum junior op wielen is onderdeel van
Verzetsmuseum Amsterdam waar veel te zien en
te doen is over het dagelijks leven in de oorlogsjaren.

Kleuters aan de slag tijden de Grote Rekendag.

