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Vreedzame Kriebels
Op 11 november hebben wij met een groep van 9 ouders gesproken over een eventuele aanvulling op
ons Vreedzame School programma, genaamd Vreedzame Kriebels. We hebben ouders uitgenodigd
om te kunnen inventariseren hoe zij staan tegenover onze pedagogische opdracht betreft
seksualiteit, intimiteit en relaties. Heel concreet het geven van lessen rondom deze thema’s vanaf
groep 1. We hebben het als zeer waardevol ervaren dat ouders hierover konden meedenken voordat
we lessen zullen gaan uitproberen. Ten eerste was het goed om ouders weer fysiek de school in te
hebben en elkaar echt te ontmoeten. Daarnaast leende dit thema zich goed om van gedachten te
wisselen. Wellicht kunnen andere pedagogische vraagstukken op den duur ook in zo'n soort setting
besproken worden. We hebben als ouders en leerkrachten tenslotte eenzelfde belang; de algemene
ontwikkeling van onze kinderen en leerlingen.
Terugkomend op dit specifieke en ook wat gevoelig liggend thema; ouders die op deze ochtend aanwezig waren,
staan hier positief tegenover en gaven aan hier meerwaarde en urgentie in te zien. School zou een heel geschikt
terrein kunnen zijn om onderwerpen rondom dit thema op een subtiele en neutrale manier aan te kaarten.
Uiteraard passend bij de leeftijd van de kinderen. Communicatie naar ouders en het in gesprek blijven met ouders
hierover is zeer essentieel. Als team gaan we nu bekijken wanneer we enkele lessen gaan uitproberen. We
bekijken ook de mogelijkheden om een extra ouderavond te organiseren. We houden u sowieso op de hoogte.
Burgerschap door Lesgeven: Onderzoek in de Klas (BLOK)
Wij doen dit jaar met de bovenbouwgroepen mee met het wetenschappelijke onderzoek BLOK. Onderzoekers van
BLOK willen beter begrijpen hoe de bovenbouwklas werkt als oefenplaats voor democratisch burgerschap. Iedere
school heeft de wettelijke taak om haar leerlingen burgerschapsonderwijs te geven. Burgerschap is de bereidheid
en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en hier een actieve bijdrage aan te leveren. De
focus van dit onderzoek ligt op de sociale aspecten van burgerschap. Denk bijvoorbeeld aan verbondenheid met
de klas en Nederland, maar ook om het omgaan met verschillen, luisteren naar elkaar en empathie. We
onderzoeken hoe leerlingen met elkaar omgaan, hoe leerkrachten dit begeleiden en hoe dit bijdraagt aan
burgerschapsvorming. Met deze kennis kunnen (nieuwe) leerkrachten nog beter hun leerlingen ondersteunen in
burgerschapsvorming. Dit betekent dat er drie keer een onderzoeker in iedere bovenbouw groep komt dit
schooljaar: in het najaar, de winter en het voorjaar. Op deze manier kunnen we goed zien of er ook dingen
veranderen tijdens een schooljaar. Tijdens elk bezoek vullen de kinderen een vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat
over hoe zij omgaan met leeftijdgenoten en de leerkracht, hoe zij het vinden in de klas, hoe zij het vinden in
Nederland, en hoe zij denken over verschillende groepen in Nederland. In deze vragenlijst worden ook vragen over
klasgenoten gesteld. Voorbeelden van vragen zijn ‘Wie van jouw klasgenoten kan goed samenwerken?’ en ‘Wie
van jouw klasgenoten is populair?’. Het onderzoek is anoniem. Tijdens het tweede deel van elk bezoek observeert
de onderzoeker de leerkracht door middel van een video-opname.
Skateboard clinic
Op 9 november is er een skateboard clinic gegeven op onze school. De helft van de klas had les van Meester
Mathieu en de helft van de klas had les bij de skateboard clinic op het schoolplein, halverwege de les gingen we
wisselen. De kinderen hebben geleerd hoe ze op een skateboard moeten staan en hoe ze erop kunnen rijden.
Voor de kinderen die het al onder de knie hadden, werden er trucjes voorgedaan die ze vervolgens konden
oefenen.

Sinterklaas
Ook dit jaar hebben we Sinterklaas uitgenodigd om op bezoek te
komen op het Palet-Zuid. Het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten
staat gepland op vrijdag 3 december. De Sint heeft laten weten dat hij
het Palet-Zuid zeker niet overslaat en zijn pieten meeneemt voor een
bezoek aan onze school.
Dit schooljaar is er wederom geen groots ontvangst op het schoolplein
voor kinderen en ouders vanwege de huidige Coronamaatregelen.
Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen de groepen 1 t/m 4 bij toerbeurt
in de gymzaal. De bovenbouwgroepen hebben hun eigen feestje in de
klas en gaan surprises uitpakken door middel van een spel.
Voor alle groepen geldt dat ze op hun eigen tijd de school in gaan.
Er hoeft die dag geen fruit of drinken worden meegenomen want we
zorgen voor wat lekkers en er is schoolfruit.
De groepen 5 t/m 8 hebben een continue rooster tot 14.00. Ze
lunchen in hun eigen klas. De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00
uur uit.
De surprises gaan op donderdag 2 december mee naar school. Denkt u
eraan om de surprise te verpakken in een vuilniszak! Helaas is er dit
jaar geen surprise tentoonstelling voor de ouders. Het wordt een
gezellig feest.
Met sprongen vooruit
Voor ons rekenaanbod op school werken wij naast onze methode van
rekenen in groep 1 t/m 8 met de speelse aanpak ”Met Sprongen Vooruit”. Er is aangetoond dat met deze aanpak
leerlingen betere rekenresultaten behalen. Met deze methode geven wij interactieve klassikale oefenlessen,
verlengde instructie, pre-teaching, verdieping en remedial teaching. De rekenspellen kun je tevens inzetten tijdens
een spellencircuit. Bij de kleuters geven wij activiteiten met de sets getalkaarten met vingerbeelden,
dominobeelden, turfbeelden, getalsymbolen, een kroon, een kaartenlijn, figuurpuzzels en figuurkaarten. Met deze
rekenmaterialen kun je activiteiten met de kleuters doen zodat zij spelenderwijs kennismaken met de
rekendomeinen: Tellen-en-rekenen, Meten en Meetkunde. De kinderen kunnen ook spelenderwijs kennismaken
met klokkijken en verdiepende activiteiten beleven op het gebied van Tellen-en-rekenen, Meten en Meetkunde. Bij
de groepen 3 en 4 doen we gezelschapsspellen die als doel hebben om t/m 160 te automatiseren. Ze oefenen
ook met lokaliseren, splitsingen, opereren op de lege getallenlijn, vermenigvuldigen en delen. De groepen 5 en 6
hebben gezelschapsspellen en activiteiten zoals: Liefdesparen sparen, Gestrikt!, Lijntikkertje, Vlaaien snaaien en
Zee aan schatten. De groepen 7 en 8 hebben gezelschapsspellen die zijn voor het automatiseren van opgaven tot
100.000. De kinderen oefenen de aangeleerde stof zo op een speelse, leuke manier. Samenwerken en sociale
vaardigheden worden op die manier ook geoefend.
RobotWise
In september zijn wij op school begonnen met RobotWise. De kinderen uit de groepen 5
t/m 7 hebben tijdens die lessen kennisgemaakt en gewerkt met 3 verschillende robots;
Dash, Ozobot en Bluebot. In kleine groepjes leren de kinderen programmeren,
samenwerken, probleemoplossend denken en andere 21-eeuwse vaardigheden. De
belangrijkste doelstelling is altijd: Having fun! Het werken met robots is namelijk vooral
heel erg leuk! Maandag 1 november heeft groep A de 10 lessen afgerond en een
presentatie gegeven aan het andere deel van de groep. De kinderen hebben tijdens die
presentatie laten zien wat zij geleerd hebben en dat is best veel. We gaan de komende tijd
kijken hoe wij deze robots in kunnen zetten tijdens de reguliere lessen, zodat alle kinderen
in de school de kans krijgen om met deze robots aan de slag te gaan.
Bezoek aan de Bomenschool
Donderdag 4 november zijn de groepen 6 en 7 op de fiets naar de Amstelveense
Bomenschool geweest. Dit is de eerste Bomenschool in heel Nederland! In het najaar van 2020 zijn er door
Amstelveense kinderen 900 bomen geplant op de schooltuin. Deze bomen blijven hier staan, totdat ze sterk
genoeg zijn. Dan worden ze op een andere plek in Amstelveen gezet. Bijvoorbeeld langs de nieuwe A9.
Tijdens de les hebben de kinderen kennis gemaakt met de verschillende boomsoorten op de tuin. Hebben zij
geleerd wat een boom nodig heeft om te groeien en voor welke dieren ze voedsel of een huis zijn. In groepjes
hebben de kinderen onderzoekjes uitgevoerd en een geholpen met het winterklaar maken van de bomen. Het was
een leerzame ochtend.

Aanbod kunsteducatie
Amstelveen heeft als gemeente kunst- en cultuureducatie hoog op de agenda
staan. Het streven is om kunstzinnige en culturele activiteiten in alle wijken
laagdrempelig te maken. De gemeente heeft echter ook een aantal
focuswijken aangewezen waaronder Keizer Karelpark. Zo startte zij eind
oktober een pilot om Amstelveense kunstenaars te betrekken in een
naschools aanbod. Daarvoor is onze school uitgekozen en mochten we een
groep van 24 kinderen selecteren om kosteloos een pilot van 8 lessen bij te
wonen. In deze 8 lessen maken zij kennis met 4 kunstenaars. De workshops
vinden plaats in Ateliers 2005, bij ons om de hoek. Als dit een succes blijkt te
zijn, komt er een aanbod waar alle kinderen op kunnen intekenen. Er zullen
dan wel kosten aan verbonden zijn, maar de bedoeling is dat dat voor ieders
portemonnee haalbaar moet zijn.
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Kinderen maken “harige” kunst en werken met flocking paint in Atelier 2005

