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AL QALAM INFO 12 oktober

2018

As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
15 tot 19 oktober:
22 tot 26 oktober:
vrijdag 2 november:

voorlopig adviesgesprek groep 8
herfstvakantie
studiedag, alle kinderen vrij

Voorstelling giraf en zijn vrienden
Vandaag hebben de kleutergroepen kunnen
genieten van de vertelvoorstelling ‘Giraf en
zijn vrienden’. Deze voorstelling was in het
kader van de kinderboekenweek. In alle
klassen was het boek ‘Giraf gaat logeren’ al
een paar keer voorgelezen. De kinderen
wisten dus al dat de giraf zou gaan logeren bij
de ijsbeer. De voorstelling paste goed bij het
thema ‘Vriendschap’.
De kleuters hebben allemaal ontzettend goed
en enthousiast meegedaan en geluisterd naar de voorstelling.

Schakelklassen
Donderdagochtend was er een informatieochtend in de schakelklas groep 1 en 2. Juf Lya
heeft daar uitgelegd wat ze doet met de kinderen die de schakelklas volgen. In de
schakelklas zitten kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken voor taal. Dit kan zijn
in verband met de spreekvaardigheid en/of de woordenschat. De kinderen krijgen dan
gedurende een aantal uur per week les in een klein groepje. Dat betekent dus extra
aandacht voor het kind. De kinderen volgen dezelfde lessen als de kinderen die in de klas
blijven. Een belangrijk criterium voor de schakelklas is dat we potentie zien in het kind.
Helaas merken we nog wel eens dat sommige ouders een verkeerde conclusie trekken als we
een kind in een schakelklas willen plaatsen, bijvoorbeeld dat hun kind niet kan leren. Dit is
absoluut niet het geval. Voor kinderen die meer moeite hebben met leren zijn er andere
oplossingen binnen, of buiten, de school
In de groepen 3 en 4 hebben we ook schakelklassen. De ouders van die kinderen worden
binnenkort uitgenodigd.

Rekenles in groep 4c
Vandaag hebben de kinderen van 4c een bijzonder leerzame rekenles gekregen en vooral
ook mogen doen. Juf Asma had een rekencircuit voorbereid met het thema kleding. De
kinderen mochten winkeltje spelen, en dus rekenen met geld. Ook konden ze diverse
kledingstukken opmeten met een echt meetlint. Ze moesten de omtrek van hun schoenen
tekenen en daarna de hele stukjes kleuren en tellen om te bekijken welke kinderen de
grootste schoenen hebben. En ze hebben zelfs geleerd wat een symmetrische as is.

Wat leuk!
Vandaag kwam Faissal even bij mij binnen wandelen om te vertellen dat hij zo blij is met
kiva. Het is hem opgevallen dat er bijna geen kinderen meer gepest worden. Daar is hij
ontzettend blij mee.

