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COBI - Onze school gaat verder met Cobi
Welkomstwoord
Hierbij ontvangt u ons 3de geplande Magazine. Ik wens COBI staat symbool voor de invulling van het
onderwijs dat je mag verwachten als je op een
u veel leesplezier.
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Bijbelverhalen
We gaan bij de kleuters verder met verhalen uit Genesis, o.a.
over Jakob en zijn zonen, vooral Jozef.
In de hogere groepen met verhalen uit Exodus en Numer.
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg blijkt het
voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar
Mozes over vertelt. Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet
meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om
toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de
woestijn. Twaalf verkenners
worden eropuit gestuurd om in
het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met verhalen over een prachtig land,
maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen.
De meeste verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om
in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven dat
de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten
geloven?
Welkom op de Prinses Máximaschool;
In oktober starten in groep 1/2B Elias van Scheijndel, in 1/2C
Thijmen Divendal en Kate Roeleveld, in groep 1/2D Carmen
van Dam. Van harte welkom en een fijne tijd op de Prinses
Máximaschool gewenst!

Spectrum-school zit.
De wereld om ons heen verandert immers snel
en dat betekent veel voor het onderwijs.
COBI staat voor de vier speerpunten: Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT.
Deze aandachtspunten zorgen de komende jaren voor
toekomstgericht onderwijs.
Vandaag een kleine toelichting op Onderzoekend
Wat bedoelen wij hiermee op de Prinses Maxima?
Onderzoekend leren is voor ons een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om hen heen actief te onderzoeken en ontdekken. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen dient als uitgangspunt.
Binnen onderzoekend leren, zijn kinderen, ook naast de klassikale leermomenten, actief bezig met hun leerproces. Onderzoekend en ontwerpend leren
vergroten de kwaliteit van leren,
doordat kinderen van en met elkaar
leren en leren ontdekken. Zo wordt
bij de kleuters gewerkt met Fred de
Mier, een manier van werken met
themakisten om experimentjes te
doen. Ook is er een mobiele werkbank met gereedschap die de groepen doorgaat. Daarbij wordt ook aan
de slag gegaan met programmeren
m.b.v. de Tutobot en de Beebot.
Vanaf groep 3 en 4 komt daar de Probot bij, kan er worden
geëxperimenteerd met Stroomdozen. Vanaf groep 5 wordt
Scratch uitgeprobeerd, gaan de kinderen leren met Tinkercad te werken, een ontwerp/tekenprogramma in 3D, zodat
ze leren ontwerpen in 3D en vervolgens
iets kunnen uitprinten met de 3Dprinter. Deze staat op de dependance in
ons ontwikkelatelier. Ook technisch lego
wordt aangeboden, met Wedo, Spike en
EV, zodat er druk gebouw kan worden
aan robots, die vervolgens ook weer
worden geprogrammeerd.

Adobe foto&video bewerking op dependance

Dank aan juf Michelle

Onderzoekend leren kan ook via Adobe. Onze stagiaire Cheyen is druk bezig dit programma te introduceren op de dependance. Behalve dat het alle kinderen een verrijkende uitdaging biedt. Kunnen sommige kinderen nog dieper in het programma duiken. Genoeg te ontdekken en onderzoeken dus. Op onze
school gaat meester Bert de opleiding tot W&T- coördinator
(wetenschap&Techniek) volgen.
Daarnaast heeft juf Nathalie de nascholing ‘Toekomst gericht onderwijs’
gevolgd, om dit thema nog meer dimensie te kunnen geven.

Hoe raar kan het lopen in deze Covid– periode? Juf Michelle
kwam invallen voor juf Mirjan en moest helaas later starten,
omdat haar vakantie adres in de zomer oranje kleurde.
Gaandeweg moest zij 2x in quarantaine, maar gelukkig testte
zij 2x negatief. Voor haarzelf een complexe periode, want
liever had ze gewoon heerlijk voor de klas gestaan, zonder
deze onderbrekingen. Maar na de vakantie komt juf Mirjan
weer terug en is het invalwerk voor juf Michelle op onze
school voorbij. Zij heeft het erg naar haar zin gehad en wil
iedereen bedanken. Wij bedanken haar voor haar inzet en
wensen haar succes bij haar invalwerk op CBS De Regenboog
in Bergschenhoek. Misschien komt ze nog wel eens terug op
de Maxima.

Covid-richtlijnen

Juf Mirjan gaat weer starten

Via bijgevoegde nieuwsbrief willen we ouders en verzorgers
informeren over de ventilatie op de scholen van Spectrum,
dus dat geldt ook voor onze school.
We horen het allemaal om ons heen, de besmettingen nemen toe en dat is alarmerend. U mag er vanuit gaan dat in
elk gezin waar Corona wordt geconstateerd, het hele gezin in
quarantaine gaat en de kinderen dus niet naar school komen. Er gebeurt soms zoveel tegelijk, ook om alles goed te
laten verlopen, dat dit niet per geval gecommuniceerd kan
worden. We schakelen dan zo goed als mogelijk over op
thuisonderwijs, zodat ook deze kinderen zo goed mogelijk
onderwijs kunnen krijgen. Binnen de school scherpen we de
afspraken ook verder aan. Ook ben ik bezig met de situatie
buiten als ouders na schooltijd hun kind komen ophalen,
waarbij veel drukte is. Ik wens alle gezinnen die getroffen zijn
door Corona heel veel sterkte en een goed herstel toe.

En zo zit het kraamverlof van juf Mirjan er al weer op. Zij
heeft heerlijk kunnen genieten met en van haar dochtertje
Nine Lou. Na de vakantie staat juf Mirjan zelf weer voor
groep 4 op maandag, dinsdag en vrijdag. We zijn blij dat ze
er weer is en wensen Mirjan veel succes.

Oudergesprekken
In de afgelopen weken zijn de meeste ouders op school uitgenodigd voor een oudergesprek met de betreffende leerkracht. Sommige ouders hebben dit online gedaan. Ik hoop
dat de gesprekken naar tevredenheid zijn verlopen en dat u
kennis heeft kunnen maken met de leerkracht(en) van uw
kind(eren). Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, worden er
nu in november niet weer gesprekken georganiseerd, behalve de adviesgesprekken voor groep 8. Na het eerste rapport
in januari wordt u weer uitgenodigd voor een oudergesprek.

Kinderboekenweek
In de afgelopen weken zijn we ook druk bezig geweest met
de Kinderboekenweek op school en in de klas.
Wat te denken van de geweldige leesmarathon, het voorlezen aan 100 kleuters op de dependance, echt een geweldig
gebeuren. Ook de boekpresentaties in de klas, het voorlezen
door de kleerkrachten in juist een andere groep, de boekenruilmarktjes onderling. Er is weer veel gebeurd.

Mathilde presenteert
Hoi, ik ben Mathilde. Ik ben een echte boekenwurm. Ik leen stapels boeken in de
bibliotheek. Hier vind je de boeken die ik
deze keer de leukste vond! Zie bijgevoegde
brief.
Studiedag op 16 oktober
Morgen hebben wij 2 grote onderwerpen op onze studiedag
staan. Het eerste deel betreft Mediawijsheid en het 2de deel
LeerUniek, waarin alle resultaten en groepsplannen bijgehouden kunnen worden.

Wij wensen u een fijn weekend en een hele fijne herfstvaIn de 2de helft van november worden de ouders en kinderen kantie. Tot 26 oktober. Pas goed op uzelf.
van groep 8 uitgenodigd voor het eerste adviesgesprek rich- Hartelijke groeten namens het team, Huib Wilkes
ting het VO. De entreetoetsen zijn nu binnen en die gaan wij
eerst met elkaar bestuderen. Op grond daarvan en de eerste Agenda
ervaringen in groep 8 stellen wij een voorlopig advies op. In
Vr 16 okt
Studiedag; SCHOOL IS DICHT!!
het adviesgesprek zal dat worden toegelicht + de verdere
19 t/m 23 okt
Herfstvakantie
gang van zaken in groep 8. Na de herfstvakantie ontvangen
di 3 nov
MR-vergadering
de ouders van groep 8 verdere informatie.

Adviesgesprekken groep 8

vr 27 nov
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