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Lente!

Wist u dat;

We hebben vorige week al mogen genieten van het eerste
lentezonnetje… dat doet iedereen goed! Loesje uitspraken weten
me altijd te raken:

• D
 e jaarlijkse Grote viering die
gepland staat op vrijdag avond
16 juni komt te vervallen, omdat wij
op donderdagavond 6 juli op een
eigentijdse wijze de Grote viering
vorm geven tijdens de feestweek!
Dussssss…..

	houd donderdag
avond 6 juli vrij
in uw agenda!
We hebben bij de kinderen navraag gedaan over welke
speelmaterialen zij zouden willen hebben voor tijdens de pauzes….
Daar hebben we er nu al een hoop van aangeschaft, de kinderen
hebben er dagelijks plezier van! We brainstormen over hoe we het
schoolplein kunnen opfleuren… Lente! Wij zijn er klaar voor!

• D
 e blokfluitles van start is gegaan
en dat de kinderen enorm
genieten? En dat de collega’s van
Eskadee ervoor zorgen dat de
kinderen van de BSO hier ook aan
deel kunnen nemen?

Namens team De Zeggewijzer, Colinda Rijpers

Prietpraat
• W
 e hebben het nog steeds over
beroepen bij wereldoriëntatie.
Wat voor werk doet papa?
“Euuuh, hij werkt.... heel hard!”
• Nacontrole door de luizenmoeders,
zegt een jongen uit groep 3:
“Ojee, dan zit mijn haar niet
meer leuk!”
• Juf stelt allerlei vragen aan een
kind.... als reactie krijgt zij geen
antwoord maar een vraag terug:
“Dat is een goede vraag zeg!”

Afscheid juffrouw Annette
Zoals u op Facebook heeft kunnen zien heeft juffrouw Annette
een enorm mooi afscheid gehad. De kinderen en collega’s
hebben haar een onvergetelijke dag bezorgd!
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Schoolkaarten actie;
40-jarig jubileum De Zeggewijzer

Pasen

Dit jaar bestaat De Zeggewijzer 40 jaar. Dit gaan we natuurlijk
vieren! Op 5-6-7 juli staat ons een mooi feestprogramma te
wachten. Om de kinderen een ludiek programma te kunnen
bieden tijdens deze ‘feestweek’ hebben we besloten mee te
doen aan de schoolkaarten actie. De leerlingen gaan op
school hun eigen kaart maken binnen het thema ‘feest’.
Deze tekeningen gaan in april naar de drukker. Daar worden er
mooie ansichtkaarten van gemaakt. Na de mei vakantie
worden deze kaarten, per setje van 8 stuks, meegegeven aan
de kinderen om te verkopen. Een setje met 8 kaarten, uniek
door de tekening van uw eigen kind (eren) wordt verkocht
voor € 6,- per setje. Deze kaarten kunt u bijvoorbeeld
versturen bij een verjaardag of gebruiken als uitnodiging voor
een feestje.

Op vrijdag 14 april 2017 hebben wij
op school onze jaarlijkse paasviering. Op deze dag
hebben we aangepaste schooltijden: van 08.30 uur tot
14.00 uur.
We beginnen de dag met een gezamenlijke viering in de hal van de
school met medewerking van pastor Han Geppaart van de Vijf
Heiligen Parochie. Na de viering gaan de groepen uiteen voor
allerlei activiteiten.
De groepen 1 t/m 3 hebben een paashaastocht door de wijk.
Het doel van de tocht is het vinden van de paashaas.
De groepen 4 t/m 6 doen een spellencircuit en de groepen 7 en 8
gaan naar het bos om daar een bosspel te doen. Deze kinderen
moeten ervoor zorgen dat ze die dag op de fiets op school zijn.
Alle kinderen mogen op deze dag gewoon fruit en drinken voor de
ochtendpauze meenemen.
Om 12.00 uur krijgen alle kinderen een sobere lunch aangeboden
(groep 7 en 8 eten in het bos) en om 14.00 uur sluiten wij de dag af
en begint voor iedereen een extra lang weekend.
De paascommissie

Kwaliteit en professionaliteit
Woensdag 15 maart hebben wij, zoals vermeld in de vorige
Pennewijzer, tijdens de teamstudiemiddag de volgende elementen
in een mogelijk toekomstig beeld van De Zeggewijzer geplaatst:
- Onderwijs op maat
- Engels in groep 1-8
-	Talentontwikkeling; workshops en leren presenteren/
muziekimpuls, cultuur
- 21-Eeuwse vaardigheden*
-	Zelfregulering leerlingen; de leerkracht als coach-begeleider

Per verkocht setje krijgt de school € 2,-. Het geld dat we
hiermee inzamelen gebruiken we voor het 40-jarig jubileum.
Op deze manier willen we er voor de kinderen een heel
bijzonder feest van maken. Na de mei vakantie volgt er meer
informatie en ontvangen alle kinderen natuurlijk de kaarten.
Wij zijn zeer benieuwd naar de creaties!

Elke leerkracht heeft middels een presentatie zijn/haar visie
gegeven op hoe deze elementen een plaats zouden kunnen krijgen
op De Zeggewijzer. Deze presentaties gaan we met elkaar
vergelijken. We gaan de matches in beeld brengen en met elkaar
bekijken wat een goede volgende stap zou kunnen zijn. Wij houden
u op de hoogte!

Namens de oudervereniging

2

Snappet in groep 4 t/m 7
In de laatste Pennewijzer deelden wij met trots onze visie op
onderwijs op De Zeggewijzer. Ook blikten we vooruit op ons
onderwijs in de toekomst. Eén van de elementen waarvan wij
vinden dat het in de toekomst een plekje moet krijgen bij ons op
school is het geven van onderwijs op maat. Als team zijn we
daarom op zoek naar mogelijkheden om dit zo goed mogelijk te
realiseren en we denken dat Snappet ons daarbij kan helpen.
Daarom gaan de groepen 4 t/m 7 in de weken tot aan de
zomervakantie een pilot draaien met Snappet.
• Iedere leerling verwerkt de nieuwe leerstof in een les op zijn/haar
eigen niveau. Op basis van de resultaten van alle eerder
gemaakte opgaven selecteert het systeem steeds de opgaven die
het best passen bij de betreffende leerling en zijn/haar niveau.
• De leerkracht krijgt beter inzicht in welke deelvaardigheden
sterker of minder sterk ontwikkeld zijn.
• De leerkracht heeft meer tijd voor instructie en lesvoorbereiding
doordat het systeem automatisch nakijkt en fouten analyseert.

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om
zich optimaal te ontwikkelen. Met behulp van Snappet kunnen
onze leerlingen de verwerkingsstof voor de kernvakken digitaal
verwerken. Daarnaast biedt Snappet de mogelijkheid om
gepersonaliseerd en adaptief te werken.
Het is binnen Snappet mogelijk om te werken met de methodes
die we nu al gebruiken. In dat opzicht zal er dus weinig veranderen.
De lesopbouw blijft ook zoals die nu is: klassikale instructie, voor
wie het nodig heeft verlengde instructie en vervolgens het maken
van verwerkingsopdrachten. Deze verwerking doet de leerling
echter via de tablet en niet meer in een schrift.
Dit zal in onze ogen de volgende voordelen opleveren:
• De leerlingen krijgen als ze aan het werk zijn direct feedback op
wat ze doen.
• De leerkracht kan op zijn/haar eigen pc de vorderingen van
individuele leerlingen of van de hele groep per periode,
per les of per leerdoel volgen.
• Tijdens de les ziet de leerkracht in één oogopslag welke
leerlingen op de goede weg zijn en welke leerlingen
moeilijkheden ondervinden.
• De vooruitgang van een leerling ten opzichte van zijn eigen niveau
wordt ook gevolgd. De leerkracht kan zo effectiever bijsturen.

De komende weken gaan we samen onderzoeken of we met
behulp van Snappet het geven van onderwijs op maat vorm
kunnen geven op De Zeggewijzer. In eerste instantie zullen we
alleen bij het geven van onze rekenlessen gebruik gaan maken van
Snappet. Iedere leerling van de groepen die deelnemen aan deze
pilot zal op school beschikken over een persoonlijke tablet.
Natuurlijk zullen we u de komende periode op de hoogte houden
van de ervaringen en ontwikkelingen betreffende het gebruik van
Snappet op De Zeggewijzer. Meneer Robbert is vorige week gestart
met het gebruik van Snappet voor verschillende vakken zodat hij
de collega’s kan begeleiden in dit traject. De andere groepen
starten voor de meivakantie met rekenen.
Voor meer informatie over Snappet kunt u een kijkje nemen op hun
website: www.snappet.org

Spek de kas van onze club bij Jumbo Terheijden
Zoals jullie vast weten, organiseert Jumbo Terheijden een actie
waarmee een financiële bijdrage voor verenigingen bij elkaar kan
worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jumbo
Terheijden stelt daarvoor een bedrag van € 7.500- beschikbaar.
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten
voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. De
waardepunten kunnen in de winkel of via de Facebook pagina:
www.facebook.com/jumboterheijden (onder tabblad clubkas),
gedoneerd worden aan een vereniging naar keuze. Ook dit jaar doet
de Oudervereniging van De Zeggewijzer weer mee met deze actie!
Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze Oudervereniging,
hoe groter het totaalbedrag dat wij ontvangen. En daarmee kunnen
wij materialen aanschaffen ter ondersteuning van de school.
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij
Jumbo Terheijden te doen en daarmee de kas van onze club te
spekken!
De actie loopt van 15 maart t/m 18 april.
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Groep 1/2: Ella, een
swingend sprookje Jazz4kids

lijkt of het van kant gemaakt is, en Silverwolf Studios (VS) kiest voor
een vreemde combinatie van geisha-schoonheid en hedendaagse
punk. Elke foto wordt aan de hand van leuke kijkopdrachten
besproken en tot slot gaan de leerlingen zichzelf versieren met
spulletjes uit hun directe omgeving, waarna ze elkaar op de foto
zetten.

Maandagochtend 10-04-17 zullen de
groepen 1/2 een bezoek brengen aan de
muziekvoorstelling ‘Ella, een swingend
sprookje’. De voorstelling wordt gegeven
in de speelzaal van basisschool de
Windhoek. De kinderen zijn weer op tijd terug op school.

Groep 5/6: WieWalvis
-Theater Nichego
Dinsdagmiddag 28 maart bezoeken de
groepen 5/6 de theatervoorstelling
WieWalvis. De voorstelling wordt om
13.45 gegeven in de Cour. De leerlingen
zijn weer op tijd terug op school.

Het verhaal van Ella lijkt wel wat op het sprookje van het lelijke
jonge eendje. Alleen is Ella niet lelijk en wel degelijk een eend!
Wat is er dan aan de hand? Ella houdt van zingen en swingen.
En zelf liedjes verzinnen. Haar familie is daar veel te deftig voor
en daarom besluit Ella weg te lopen. Onderweg verzint ze veel
geluiden en muziek. Ook ontmoet ze een heel bijzondere vriend.
‘Ella’ is een swingend sprookje met veel liedjes en interactie.
De kinderen in de zaal mogen meeroepen, -zingen en -klappen en
maken zo het sprookje heel actief mee.
Jazz4kids is een hechte groep professionele muzikanten die in
2006 voor het eerst bij elkaar kwam om een demo op te nemen
voor hun allereerste jazzproject. Een band van het eerste uur dus!
Jazz4kids geeft sinds 2007 overal in het land jazzconcerten voor
kinderen.

WieWalvis is een sprookjesachtige
muzikale zoektocht naar het Niets. Een
meisje ontmoet een vrolijk muzikale zigeunerbende die alle
verhalen op de wereld verzamelt. Alleen, er is een verhaal dat ze
maar niet te pakken kunnen krijgen: het verhaal van het Niets.
Voordat de aarde en het heelal er waren was het Niets helemaal
alleen, maar bij het ontstaan van Alles was het plotseling
verdwenen, en daarmee ook zijn verhaal.
Maar hoe vind je Niets? Iets wat je niet kunt zien, niet kunt ruiken
en niet kunt voelen? Het meisje weet dat het moeilijk zal worden,
maar besluit toch het Niets te gaan zoeken. Op haar reis ontmoet
ze onvergetelijke figuren die haar steeds dichter bij het Niets
brengen. Zal het haar lukken het verhaal van het Niets aan de
verzameling toe te voegen?

Nieuwsgierig geworden? Bekijk vast de trailer op
www.youtube.com/watch?v=ia9-dzyU3fw.
Of kijk voor meer informatie op www.jazz4kids.nl.

Groep 3/4: Moooi - Hans
Silvester, Shan Huang,
Stephen Rowlette en
Silverwolf Studios

Link naar korte trailer: www.youtube.com/watch?v=FFcJoyiQf8g

Groep 7/8: Niets is wat het
lijkt - Lewis Carroll

Van 07 april tot 19 mei gaan de groepen
3/4 aan de slag met fotoproject ‘Moooi’.

Van 21 april tot 2 juni werken de groepen
7/8 aan het literatuurproject ‘Niets is wat
het lijkt’. ‘Alice in Wonderland’ inspireert
niet alleen veel schrijvers, kunstenaars en
filmers maar ook gamebouwers. Het
verhaal, dat al honderdvijftig jaar oud is,
blijft betoveren.

MOOOI is een dagproject rondom vier
foto’s die gepresenteerd worden in het
‘Moooi-atelier’. Wat is mooi? En wat niet?
Een interessant en leuk uitgangspunt om met leerlingen over te
praten. Niet om tot een antwoord te komen, maar om de
leerlingen hun eigen smaak te laten vormen en aanscherpen.
Daarbij zullen ze ontdekken dat ‘mooi’ niet voor iedereen hetzelfde
is. MOOOI bestaat uit vier foto’s van mensen die zichzelf hebben
versierd om zo mooi mogelijk te zijn. Ook de fotografen hebben de
foto zo mooi mogelijk gemaakt. De foto’s tonen vier verschillende
benaderingen van het begrip schoonheid uit verschillende hoeken
van de wereld. Hans Silvester toont ons de natuurvolkeren uit de
Omo-vallei in Kenia die zichzelf puur voor de lol versieren met
materialen uit de natuur. Shan Huang uit Japan verkleedt zich als
sprookjesprins, Stephen Rowlette (VS) versiert zijn model zodat het

In het project ‘Niets is wat het lijkt’ laten
leerlingen zich inspireren door het verhaal van Alice om een eigen
fantasiewereld te creëren. Het einddoel voor de leerlingen is zelf
het script schrijven van een game vol fantasiebeelden… waarin
niets is wat het lijkt. Maar voor het zover is, krijgen ze een les die
alle schijn heeft van een spelcircuit, doen ze de animatiegame,
maken ze kennis met het surrealisme en gaan ze als ware
surrealisten aan de slag. Tot besluit schrijven ze het script van een
eigen, coole fantasiegame.
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