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                                                                                   Van afvalbak naar recyclestation 

Vandaag zijn onze afvalbakken getransformeerd naar 

échte recyclestations. Op deze manier kunnen wij 

kinderen heel bewust leren omgaan met afval. Hoe 

mooi is het om te weten dat afval gerecycled kan 

worden als je het heel bewust scheidt? We hebben 

van de gemeente een container gekregen om plastic 

afval in aan te kunnen bieden. Voor het GFT afval is in 

de groep geen aparte bak daarvoor zijn we nog in 

gesprek. Voor nu wordt leerlingen gevraagd de 

schillen mee naar huis te nemen en thuis in de GFT 

bak te doen. Dus mocht u een schil of klokhuis 

aantreffen in de broodtrommel dan weet u waarom. 

 

 

 

‘Congres Leren zichtbaar maken 2019’ 

 

Op vrijdag 8 november is het stuurteam naar het congres van Leren zichtbaar maken geweest. Het 

was een inspirerende en leerzame dag die ons weer nieuwe inzichten heeft gegeven die we met het 

team de komende periode zullen gaan delen.  

‘Wanneer onderzoek en praktijk in de klas samenkomen is de impact het grootst. Zowel op het leren 

als op het lesgeven en de toekomst’.  Professor John Hattie. 

 

Leren van elkaar dag.  

‘ Waar leerkrachten leren, leren kinderen ook mee’.  

Afgelopen maandag hebben we als team een leren van elkaar dag gehad. We hebben samen gekeken 

naar elkaars lessen waarin het stellen en gebruiken van lesdoelen met succescriteria centraal stond. 

Uit onderzoek van o.a. professor John Hattie weten we dat lesdoelen en succescriteria ervoor zorgen 

dat kinderen weten wat ze leren en waarom ze iets leren. Dit vergroot het eigenaarschap van de 

kinderen over hun eigen leren. 

 

Data op een rij 

 

25 t/m 29 nov:            Facultatieve oudergesprekken. 

2 dec:                            Kerkviering/gezinsviering start 8:45 

5 dec:                            Sinterklaas 

12 dec:                          Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij. 

18 dec:                          Kerstviering ’s avonds, leerlingen 12.15 vrij. 

23 dec. t/m 3 jan:       Kerstvakantie 



   

6 jan:    Luizencontrole 

16 jan:                          Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij. 

27 jan:                          Open dag nieuwe leerlingen 

 

 
Bijlage: 

- Flyer project communicatie 

 


