Wytgaard, 12 april 2018

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
IEP toets
Voor groep 8 wordt op dinsdag 17 en woensdag
18 april de IEP toets afgenomen. De IEP toets is
de vervanger van de CITO toets, het is de
tweede keer dat we met deze toets gaan werken. De kinderen weten al naar welke school ze
gaan en kunnen nu bewijzen dat dit advies ook
bij hun past door de toets zorgvuldig en zo goed
mogelijk te maken. Veel succes voor groep 8!

Inloopochtend maandag
16 april

Maandag hebben we weer een inloopochtend.
Deze ochtend is bedoeld voor ouders. Deze keer
is het een mooie gelegenheid om kennis te
maken met de directeur. Het is niet de
bedoeling om tijdens deze ochtend over individuele kinderen te spreken. Hiervoor kunt u in
eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht.
Om 8.30 uur staat de koffie en thee klaar in
onze personeelskamer.

Agenda


Maandag 16 april: inloopochtend



Dinsdag 17 en woensdag 18 april:
IEP toets voor groep 8



Vrijdag 20 april: Koningsspelen in
Appelscha met de hele school!



Zaterdag 21 april: oud papier fam.
Brinksma



Dinsdag 24 april: dodenherdenking
i.s.m. Mindert Wijnstra, groep 678



Donderdag 26 april: afscheid juf
Sandra



Vrijdag 27 april: Koningsdag, vrij



30 april t/m zondag 13 mei: mei
vakantie



Dinsdagmiddag 15 mei: afsluiting
project Adje.



Zaterdag 19 mei: oud papier fam.
Mulder (Silke)



Woensdag 23 mei: 10-minuten gesprekken.



Donderdag 31 mei: afsluiting met
de schoolschrijvers. Middag voor
de kinderen vrij ivm studiemiddag.

Vrijdag 20 april: Koningsspelen!

Afscheid juf Sandra

We gaan dit jaar eens even heel wat anders
doen met de Koningsspelen. We gaan met zijn
allen naar Appelscha om daar te survivallen!!

Echt superleuk, we gaan er met elkaar een
mooie dag van maken. Het programma nog een
keer:
8:30 uur: Ontbijt op school.
9:45 uur: Vertrek naar Appelscha, groep 1 t/m 8
10:45 uur: Aankomst bij het Buitencentrum
Drents-Friesewold in Appelscha, fruit eten en
ondertussen instructie van de gidsen.
11:00 uur: Onder begeleiding van 3 gidsen en
onze eigen begeleiders gaan alle groepen survivallen.
13:00 uur: Picknicken (zelf lunch meenemen!)
14.30 uur: Weer terug in Wytgaard.

Juf Sandra gaat ons nu officieel verlaten! We
laten haar natuurlijk niet zomaar gaan. Op donderdag 26 april gaan we afscheid nemen. We
gaan haar natuurlijk verrassen met een klein
feestje. Er volgt nog meer informatie over dit
feestje, maar voor ouders en andere geïnteresseerden is er van 16.30 – 18.30 uur gelegenheid
om dit afscheid mee te komen vieren.

Oud papier schooljaar
2017-2018
In de agenda op de website vindt u ook de
indeling voor het oud papier ophalen. U krijgt
via uw kind de informatie met o.a. tijden en
route.
Zaterdag 21 april: fam. Brinksma
Zaterdag 19 mei: fam. Mulder (Silke)

Groepsleiding Kinderopvang
Het afscheid van Anita is geweest. Wat ontzettend leuk dat er zoveel ouders de moeite hebben genomen even langs te komen. Dat deed
haar zichtbaar goed. Gerbranda is haar directe
vervanger! Welkom Gerbranda, we hopen dat je
je snel thuis zult voelen bij ons! Leentsje komt
de BSO versterken. Fijn! We hopen dat ook jij je
snel thuis voelt bij ons!
Hoe ziet ons rooster er nu verder uit?
Maandag
Jolanda de hele dag!
Dinsdag
Gerbranda op de ochtend en Leentsje is er ‘s
middags voor de BSO.
Woensdag
Jolanda ’s ochtends en Miranda ’s middags
Donderdag
Jolanda ’s ochtends
Gerbranda de hele dag
Leentsje ’s middags op de BSO
Vrijdag
Miranda de hele dag
Aankomende week is Miranda echter op vakantie. Zoals het nu lijkt komt Yvonne dan.
Op het white bord wat in de gang hangt kunt u
precies zien wat de
wijzigingen zijn!
Marion blijft
vraagbaak voor zo
ongeveer alles wat

met de opvang te maken heeft.
Daar is onze puk weer! En dit keer behandelen
we het thema: Knuffels!
Neem dus allemaal een fijne knuffel mee de
volgende keer dat je weer bij ons komt! Samen
met de kinderen besteden we aandacht aan
knuffels en geknuffeld worden. Bij knuffels
hoort natuurlijk aaien met je handen en je wangen, lief zijn voor elkaar en vriendjes worden.

Onze visie op de 0-4 jarigen
Bij de 0-4 jarigen werken we met 2 methodes.
Namelijk van Puk (VVE) en de Gordon Methode. En nee, dat is niet de Gordon met de blonde
krulletjes van tv. Het zou wat zijn….
De Gordon methode
Thomas Gordon (1918-2002) was een bekende
psycholoog die een communicatie methode
ontwikkelde voor een effectieve omgang met
kinderen; De Gordon-methode.

Thomas Gordon gaat uit van communiceren
met kinderen als gelijkwaardige mensen net als
u en ik. Heb respect en wees eerlijk in de communicatie. Daarin bestaat geen macht, maar
ook geen onmacht van het kind of van de ouder.
Er is geen winnaar en geen verliezer bij een
probleem. En, heel belangrijk: is het wel mijn
probleem wat zich hier afspeelt?
Bijvoorbeeld: Je staat als juf alleen op de groep
met 5 kinderen. 1 baby ligt te slapen, 3 kinderen
spelen en 1 kindje (we noemen hem Kees) heeft
met de pannetjes van het keukentje een drumstel gemaakt en drumt er met de soeplepel en
garde hard op los. Te hard naar het idee van de
juf dus ze heeft al 2 keer gevraagd of hij wil
stoppen. Kees stopt niet.
Straks wordt de baby er wakker van. Wat nu?
Nu kan ze haar macht gebruiken: Kees, ik heb
nu 2 keer gezegd dat je moet stoppen, ik ruim
de pannetjes en garde en soeplepel even op.
(juf wint!)
Juf ruimt de pannetjes etc op en Kees gebruikt
nu de houten blokken om hard mee op de box
te slaan. Maakt net zoveel herrie! (Kees wint! )
Of we doen het Gordon proof: Juf loopt naar
Kees en zegt: Kees, Ik heb een probleem! ik
hoor dat je hard aan het drummen bent, ik ben
bang dat de baby hier wakker van wordt. Wat
kunnen we nou doen?
Vervolgens bedenken de juf en Kees allerlei
oplossingen. En zoeken daar een uit die voor
beiden goed is. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat
Kees weer mag drummen als de baby wakker is.

Of dat Kees buiten gaat drummen, dat Kees een
zachter iets gaat drummen in plaats van de garde en soeplepel. U snapt hem vast.
Er zit heel wat training en oefenen in, maar o
wat werpt dit zijn vruchten af!
Wilt u hier meer over weten of bent u nu
nieuwsgierig naar het boek? Mail dan even
naar: hoolsema@kinderopvangfriesland.nl.
En dan nog even heel kort:
Puk is een VVE methode: een vroeg en voorschoolse educatie methode.
Elk thema bestaat uit verschillende activiteiten
afgestemd op verschillende leeftijdscategorieen. De activiteiten worden soms individueel, in
een kleine groep of in een grote groep met de
kinderen uitgevoerd. Bij kleine kinderen ligt het
accent vooral op het opdoen van ervaring. Zo
maken zij kennis met geluiden en materialen.
Naar mate kinderen ouder worden verschuift
het accent naar het oefenen en toepassen van
vaardigheden, zoals het spelen van een spel. Dit
kan betekenen dat er vrijwel geen kunstwerkjes
meekomen naar huis. Omdat we bijvoorbeeld
hebben geoefend aan de zelfredzaamheid en
taalontwikkeling.
Een voorbeeldje:
De juf gaat met 3 kinderen naar buiten.
De juf kan ervoor kiezen om ze snel in hun jas te
hijsen, rits dicht te doen, schoenen bij ze aan te
doen en hup naar buiten te sturen. Fijn! Ze zijn
buiten, we lopen op schema!
Volgens de VVE is er dan is er een gemiste
kans!

De juf kan nu haar VVE cursus inzetten door in
zo’n geval deze kans aan te grijpen door de
kinderen juist te stimuleren om zelf hun armen
in de mouwen te doen, zelf hun rits te laten
proberen, zelf de schoenen te laten doen etc.
Dan help zij ze met hun zelfredzaamheid. Als zij
ook nog eens vragen stelt als: wat voor kleur jas
heb jij, wie heeft iets in dezelfde kleur, wat vind
je een mooie kleur, ik vind blauw heel mooi, wie
heeft er iets blauws… Dan zet deze juf in op
taal.
Buiten gekomen kan dit nog verder uitgebouwd
worden:
We maken er een spelletje van: wie vindt een
gele bloem? Wijs eens iets blauws aan, waar zie
je groen?
De kinderen hebben op zo’n dag misschien geen
prachtig kunstwerkje mee, maar wel weer waar
kleuren en nieuwe woorden en daden in hun
‘rugtas’ 

toneel bezig en juf Heleen gaat muziek en dans
begeleiden in de middenbouw. Gezamenlijk
werken we dan toe naar de afsluiting, een soort
maandopening die op dinsdagmiddag 15 mei te
zien zal zijn op school. Daarbij zijn ouders welkom om te komen kijken. De tijden voor deze
voorstelling volgen nog.

Aanmelden 10minutengesprekken
Op woensdag 23 mei worden de 10minutengesprekken gehouden. U kunt zich
aanmelden bij de groepsleerkracht, graag voor
vrijdag 18 mei.

In het zonnetje

Tot zover!

Afsluiting project Adje
In het kader van de culturele hoofdstad zijn
meester Onno, juf Elske en juf Heleen afgelopen
maandag bij ons op school geweest om het
circus thema te introduceren. Met zijn allen
hebben we het lied “Kijk eens wat ik kan” gezongen en er is besproken met de kinderen wat
ze hun talent vinden en hoe ze dit op het podium kunnen gaan neerzetten. Sportcoach Elske
gaat met de bovenbouw deze ideeën uitvoeren,
meester Onno gaat met de onderbouw met

Even aandacht voor ons aller juf Hennie die hier
alweer heel wat jaartjes rondloopt, met nog net
zoveel plezier als in het begin. De kinderen vinden het altijd leuk met juf Hennie. Ze lezen met
veel plezier bij haar. Van ons allemaal een hartelijk bedankje! En voor straks alvast een hele
fijne vakantie! Heel graag weer tot volgend
schooljaar!

