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Nieuwe 
rekenm et hode

Inmiddels zijn de groepen 3 
t/m 8 gestart met een nieuwe 
rekenmethode. In groep 3 
wordt gewerkt met de 
methode SemSom en de 
groepen 4 t/m 8 zijn 
overgestapt op de methode 
Wereld in Getallen 5.
Met name voor de kinderen in 
de groepen 6-7-8 is dit een 
hele overgang: er worden 
andere rekentermen gebruikt 
en andere rekenstrategieën 
aangeleerd. Dat is voor veel 
kinderen best wennen!
Misschien hoort u er thuis wel 
eens wat gemopper over: het 
is moeilijk, het is veel, ik snap 
het niet meer.
Dat hoort er in deze fase nog 
bij. Alle begin is moeilijk, we 
moeten met elkaar de nieuwe 
werkwijze nog leren kennen.
We hebben er alle vertrouwen 
in dat we snel de weg met 
elkaar zullen vinden met deze 
nieuwe methode.

Pr ivacy voorkeuren

In Parro kunt u aangeven 
welke gegevens en 
beeldmateriaal wij van uw 
kind(eren) mogen delen. U 
kunt dit ieder jaar aanpassen. 
Veel ouders hebben hun 
voorkeuren nog niet 
aangegeven, of slechts 
gedeeltelijk (er zijn 11 items 
waar we uw toestemming 
voor vragen). U kunt dit doen 
onder het tabblad 
'Instellingen'. Ik verzoek u 
vriendelijk uw voorkeur voor 
alle 11 items kenbaar te 
maken. Lukt het niet? Neemt 
u dan contact op met school.

NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN

AGENDA

agna. 

Nieuwsbr ief

Schooljaar  2022-2023  num m er  3

   21 t/m 23 sep  Kamp groep 8

   do 22 sep         Kennismakingsavond groepen 4-5 20.00 uur

   di 27 sep          Ondersteuningsteamoverleg
   wo 28 sep        Kennismakingsavond groepen 1-2-3 20.00 uur

   di 4 okt             MR-vergadering 19.45 uur

   vr 14 okt           Studiedag, kinderen vrij

   15 t/m 23 okt   Herfstvakantie

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Stichting Muziek Opmeer komt 
weer met een fantastisch 
aanbod voor GRATIS 
muzieklessen! Vanaf 3 oktober 
worden er op verschillende 
locaties muzieklessen 
aangeboden. Uw kind kan heel 
laagdrempelig kennismaken met 
een instrument. Aanmelden kan 
vanaf nu. In de bijlage vindt u 
meer  informatie over dit 
aanbod.



Mijn naam is Jan Willem Vos en ik ben in februari 43 jaar 
geworden. Ik ben vierdejaars student aan de PABO van Inholland 
in Alkmaar en dit jaar kom ik iedere maandag, dinsdag en 
woensdag werken in groep 1-2-3B. Ik ben geboren in Zaandam en 
heb daar bijna mijn hele leven gewoond. Vorig jaar heb ik echter 
de sleutels gekregen van mijn woning in Grootebroek, waardoor ik 
meer in de buurt wilde werken. 
Jarenlang heb ik op Schiphol in de winkels achter de controle 
gewerkt, totdat ik op een gegeven moment bedacht dat ik dit niet 
mijn hele leven wilde doen. Ik heb toen besloten om de opleiding 
tot leerkracht te doen en dat is de beste beslissing die ik in jaren 
heb gedaan.
Mijn ontspanning zoek ik in films kijken en heerlijk uit eten gaan, 
maar ook fietsen en hardlopen behoren tot mijn hobby's. Ik heb 
erg veel zin in dit schooljaar en hoop dat het een fantastisch jaar 
wordt op deze fijne school.

LEERLINGMEDIATOREN EVEN KENNISMAKEN:

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

In onze school  proberen we 

kinderen te leren conflicten op 

een constructieve manier op te 

lossen. Wanneer het kinderen 

niet zelfstandig lukt om een 

conflict op te lossen, kunnen ze 

ondersteund worden door een 

mediator. De mediator kan een 

leerkracht zijn, maar ook een 

leerling. Ieder jaar leiden we  

leerlingen uit groep 6, 7 en/of 8 

op tot leerlingmediator. Vorige 

week zijn we gestart met maar 

liefst 11 enthousiaste leerlingen 

die de training tot 

leerlingmediator volgen. In een 

3-tal trainingsbijeenkomsten 

leren zij hoe zij volgens een 

stappenplan leerlingen kunnen 

helpen tot een oplossing te 

komen bij een conflict. Na het 

afronden van de training worden 

zij ingezet als mediator. Per dag 

zijn er steeds 2 leerlingen die 

'dienst ' hebben.

Het is prachtig om te zien hoe 

goed kinderen dit kunnen leren, 

en hoe zij groeien in hun rol.

- Flyer Winterkledingbeurs

- Bericht van Knutselclub De Inka's

- Aanbod naschoolse muzieklessen
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