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De vakanties voor 2018-2019 zijn reeds in 
kaart gebracht. Handig om te weten. Doe er je 
voordeel mee!

Herfstvakantie
maandag 15-10-2018 t/m vrijdag 19-10-2018

Kerstvakantie
maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019

Carnavalsvakantie
 maandag 04-03-2019 t/m vrijdag 08-03-2019

Meivakantie
maandag 22-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019

2e Pinksterdag
maandag 10-06-2019

Zomervakantie
maandag 08-07-2019 t/m vrijdag 16-08-2019
  

Ontwikkelingen  
eigentijds onderwijs  
De Zeggewijzer
Graag neem ik jullie als ouders/ verzorgers mee in de 
huidige ontwikkelingen in de vormgeving van eigentijds 
onderwijs bij ons op De Zeggewijzer.

Samen met Eskadee op weg naar een IKC
-  Met trots kunnen we melden dat we op dit moment meer 

dan 16 peuters op onze school hebben. Daarom breiden 
onze peutergroepen uit met twee dagdelen. Per 18 maart is 
de peutergroep open op maandag- en dinsdagmiddag en 
donderdag- en vrijdagochtend. De peuters genieten van de 
school faciliteiten; een ruim klaslokaal, de inspirerende hal, 
de speelzaal en het kleuterplein. 

-  De GGD checkt onze locatie omdat we na de meivakantie 
de voor- en naschoolse opvang in ons gebouw gerealiseerd 
willen hebben voor De Zeggewijzer kinderen.

Ontwikkeling op maat:
-  In onze groepen 1-2 stimuleren wij doelgericht de ontwikke ling 

en nieuwsgierigheid van de kinderen. Onze hal is omgetoverd 
tot een ‘wereld vol fantasie’ waarin onze kinderen spelenderwijs 

sociale, taal- en luistervaardigheden 
oefenen.   >>>



  >>>  Zij kunnen op ontdekking uit in onze nieuw ingerichte 
Pretflat, het theater, de winkel, de bouw- en timmerhoek. In de 
kasten in de klas staan de werkjes die gericht zijn op de doelen 
waar we op dat moment aan werken. Deze worden om de  
3 á 4 weken gewisseld. Zo worden onze kinderen uitgedaagd en 
nieuwsgierig gemaakt naar de steeds weer ‘nieuwe’ materialen. 

-  Onze groep 3 neemt de taal- en rekendoelen als uitgangspunt 
bij de overgang van spelend leren naar leren leren. De kinderen 
mogen een paar keer per week spelenderwijs aan het werk. 

-  Onze groepen 4-8 werken steeds meer op kindniveau bij 
rekenen, taal en spelling. Snappet helpt ons daarbij. De kinderen 
krijgen meteen feedback op het gemaakte werk. De leerkracht 
kan zien waar de kinderen wel of geen moeite mee hebben of 
welke lesstof te gemakkelijk is. Daar past de leerkracht zijn- haar 
instructie op aan en zet per kind de juiste werkpakketten klaar. 
Natuurlijk blijft het van groot belang voldoende aandacht te 
besteden aan het schrijven en de motoriek. Wij werken op dit 
moment ongeveer 1/3 lestijd op digitale devices. 

Coöperatief leren
In alle groepen spelen, werken en leren de kinderen een aantal 
keer per week middels coöperatieve werkvormen. Elk kind doet 
mee en ieders inbreng is belangrijk. Bij het coöperatief leren hoort 
daarom ook een rolverdeling: een stilte-kapitein, een taakkapitein 
en een materiaalbaas 

De volgende werkvormen worden op dit moment in de groepen 
toegepast:
-  Tweepraat; kinderen geven om de beurt antwoord op een vraag 

die meerdere antwoorden heeft. De beurt gaat als een 
pingpongballetje snel heen en weer. Een voorbeeld: welke 
woorden horen bij herfst? Noem een som waarvan de uitkomst 
12 is.

-  Tafelrondje; elk kind levert een bijdrage en bouwt voort op de 
inzet van de ander. Een voorbeeld: maak een lijst van alles wat 
jullie weten over vulkanen. Schrijf of teken om de beurt een 
kenmerk op. 

-  Mix en ruil; Kinderen stellen een vraag aan een kind, ruilen dan 
van vraag en stellen de nieuwe vraag aan een ander kind. Een 
voorbeeld: een som met op de achterkant de uitkomst ter 
controle. 

-  Mix en koppel; elk kind heeft een kaartje en zoekt het kind met 
het kaartje wat daarbij hoort. Een voorbeeld: memory met 
plaatjes, woorden, letters.

-  In de rij; de kinderen ontdekken dat ze allemaal een unieke 
positie innemen binnen de groep. Ze kunnen in één oogopslag 
zien welke positie dat is. Een voorbeeld: geboortedatum, 
huisnummer, vakantieland.

Wanneer de leerkrachten en de kinderen zich bovenstaande 
werkvormen eigen hebben gemaakt en precies weten wat er van 
hen verwacht wordt zullen er nieuwe coöperatieve werkvormen 
aan toegevoegd worden. 

Talentontwikkeling
Op teamniveau zijn wij aan het onderzoeken en uitdenken welke 
aanpak van talentontwikkeling wij per nieuwe schooljaar willen 
gaan toepassen op De Zeggewijzer.  
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Team De Zeggewijzer werkt keihard aan de 
ontwikkeling van uw kind(eren). Dit doen 
zij door dagelijks met meer dan 100% 
inzet en betrokkenheid vorm te geven aan 
eigentijds onderwijs... Een team om trots 
op te zijn!

Colinda Rijpers  

In de periode van 20 april t/m 25 mei is 
het literatuurproject ‘hutten en kuilen, 
verhalen om in te schuilen’ aanwezig op 
De Zeggewijzer voor de groepen 3 en 4. 
Kun je schuilen in verhalen? Ga je mee op 
reis in je verbeelding? De verhalen van  
Bart Moeyaert gaan steevast over 
plekken waar je je als kind losmaakt van 
volwassenen; plekken waar je je eigen 
werkelijkheid mag scheppen: kuilen en 
hutten, onder tafels of in bomen, in landen 
waarvan je het bestaan niet vermoedde. 
Moeyaerts verhalen volgen doorgaans niet 
de vaste paden: open eindes, kinderen 
en ouders die dingen doen die je liever 
niet ziet, maar die ieder kind herkent. Zijn 
verhalen schuren altijd een beetje, maar 
ze laten je niet los. In de vorm van een 
spel neemt Titia, de hoofdpersoon uit 
het verhaal ‘het boek van Niete’, je mee 
op reis door haar verhaal. Daarna krijgen 
kinderen een reisadvies doordat Titia hun 
voorkeuren volgt. Welk verhaal uit de 
prachtige bundel ‘jij en ik en alle andere 
kinderen’ past het beste bij jouw keuze van 
dat moment? En welk verhaal morgen?  

Literatuurproject 
Hutten en kuilen, 
verhalen om in te 
schuilen

Groep 3 en 4: 
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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 28 maart t/m 15 mei.  

Spek de kas van onze club 
bij Jumbo Terheijden

-  Het online publiceren van foto’s is door 
de nieuwe privacy wetgeving aan banden 
gelegd. In overleg met de schoolfotografen 
is voorlopig besloten om alleen nog 
sfeerfoto’s online te publiceren. Er wordt 
nog nagedacht over hoe de school hier in 
de toekomst mee om kan gaan.

-  Op 20 april zullen de Koningsspelen weer 
plaats vinden. Een gezellige activiteit 
voor de hele school, waar wij altijd 
hulp bij kunnen gebruiken. Interesse 
om te helpen? Laat het ons weten via 
oudervereniging@zeggewijzer.nl.  

Wist u dat?

De lente laat zich steeds meer gelden...  
maart roert zijn staart.... maar het soms nog 
waterige zonnetje geeft al een heerlijke 
warmte en een fijn gevoel… we kijken uit 
naar de tijd dat we weer ‘met zonder jas’ naar 
buiten kunnen!    


