Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van KC
Sterrenbosch. De leerkrachten sturen
regelmatig berichten via Social Schools, hier
delen we de activiteiten van de week in de
groep. Deze informatie komt alleen bij de
ouders van de bewuste groep terecht en niet
bij ouders die hun kind in een andere groep
hebben. In deze nieuwsbrief geven we een
terugblik op de afgelopen periode.

Gouden weken
De periode van de zomer tot aan de herfst
gebruiken we in de groepen altijd om de
kinderen weer actief samen een groep te laten
vormen. Omdat we met combi-groepen
werken krijgen de kinderen elk jaar te maken
met een nieuwe kennismaking met een deel
van de groep. Spelletjes, gesprekken,
samenwerk
opdrachten
zorgen
voor
verbinding en een positieve groepsvorming. In
de groepen staat elk kind centraal en zorgen
we voor een verbinding met alle klasgenootjes.
De kinderen hebben verschillende manieren
om hiermee te oefenen. Wij gebruiken voor de
Gouden weken ook de oefeningen van Leer- en
Veerkracht.

Moestuin

In de binnentuin van de school hebben we een
stuk dat gebruikt wordt om groente en fruit te
verbouwen. Twee zeer actieve ouders zorgen
voor het bijhouden van de tuin en het
onderhouden van de zaai- en plantmomenten.
De afgelopen periode zijn er verschillende
groente en fruitmomenten geweest. Zo zijn er
appels uit de tuin gedeeld.

Hebben we een mooie pompoensoep kunnen
maken
en
waren
er
verschillende
groentesoorten beschikbaar, denk aan
aardappels-tomaten-bietjes-wortels. In het
voorjaar kunnen we de kinderen ook weer
actief laten mee leren in de moestuin. We zien
er naar uit om hier weer mee aan de slag te
kunnen gaan. Zo leren de kinderen nog meer
over de diversiteit van eten en drinken en staan
ze stil bij al wat groeit en bloeit.

Ouders in de klas
We hebben sinds lange tijd weer de
uitloopmomenten voor ouders in de klas.
Vanaf 13:45 uur zijn de ouders van harte
welkom in de groep om even te kijken waar in
de klas uw kind zit. Welke leertaken uw kind
oppakt en hard mee bezig is en een blik werpen
op de mooie creatieve opdrachten en taken die
in de klas hangen.
Er waren vandaag al veel ouders op bezoek in
de groepen, fijn om elkaar weer op deze
manier te kunnen ontmoeten.
De volgende inloopmomenten zijn op:
• Maandag 15 november
• Woensdag 15 december

Kindgesprekken
Net na de herfstvakantie starten we de
kindgesprekken, leerkrachten gaan dan met de
ouders en hun kind in gesprek over de
ontwikkelingen en het sociale zijn van de
kinderen. Hierdoor hopen we met elkaar nog
meer te kunnen inspelen op de leer en
ontwikkelmogelijkheden van alle kinderen.
Tijdens het gesprek komen de volgende vragen
naar voren:
• Wie
zijn
jouw
vriendjes
of
vriendinnetjes?
• Wat vind je leuk om te doen op school?
• Wat vind je minder leuk om te doen op
school?
• Waar zou je dit jaar meer over willen
weten?
• Wie zou(den) je daarbij kunnen
helpen?
• Waar denk je hulp van de juf bij nodig
te hebben?
• Zou er iets in de klas moeten
veranderen om het nog fijner te
hebben?

Schoolactiviteiten
We kijken terug op een leuke periode op
Sterrenbosch, gelukkig kunnen er weer steeds
meer activiteiten doorgaan. Een greep uit de
afgelopen periode
• Schoolreis
naar
Toverland
en
DippieDoe
• Kinderboekenweek
met
de
voorleeswedstrijd
• Klas en kunst in groep 4/5; het
creatieve brein van de kinderen wordt
steeds actiever gevoed.
• Muziekimpuls in de klas, waarbij de
kinderen met instrumenten aan de slag

konden onder begeleiding van een
muziekdocent van huis73.
• Vossenjacht; kinderen gingen actief op
zoek naar verschillende beroepen die
door collega’s in en rond de school
werden uitgebeeld.
De komende periode na de herfstvakantie staat
in het teken van herfst – Sint en kerst.

Executieve functies
In de groepen oefenen we dagelijks de
executieve functies bij kinderen. Een mooi
woord, maar wat is dat nu eigenlijk. Je kunt wel
zeggen dat executieve functies alle manieren
zijn die je nodig hebt om op een dag te kunnen
leren, spelen, plannen en tot rust te komen.
Veel kinderen leren dit elke dag. We leren de
kinderen in de klas spelenderwijs te plannen, te
focussen, te automatiseren, te praten over
gevoel en om je impulsen te beheersen. Thuis
kun je hier ook actief mee oefenen;
• Laat je kind een volgorde voor de dag
bedenken
• Oefen met een boodschappenlijstje
• Werk met oorzaak en gevolg; als je een
bal schopt, vliegt de bal weg.
• Laat je kind vertellen wat het voelt of
denkt als er een opdracht is.
• Laat je kind het doel van het spel of de
opdracht
benoemen.

Op deze manier oefenen kinderen nog
gerichter aan hun directe ontwikkeling.

Ontdekplek in de school
(Leren met concreet materiaal)
Dagelijks kunnen de kleuters spelen en werken
bij de ontdekplek. De kinderen van groep 3
gaan hier ook regelmatig spelen en leren. De
ontdekplek is een extra lokaal dat is ingericht
om ontdekkend te kunnen leren met
uitdagende materialen. De kinderen vinden het
heerlijk om hier naartoe te gaan!
We maken gebruik van loose parts. Dit zijn
kleine, losse voorwerpen die de kinderen
kunnen gebruiken in hun spel. Hierdoor leren
de kinderen hun creativiteit en fantasie te
gebruiken. Voorbeelden van loose parts zijn:
stokjes, (glazen) steentjes, takjes, kralen,
knopen, schelpen, kastanjes, kurken, enz. De
kinderen kunnen met deze materialen zelf iets
maken op de spiegeltafel. Hierbij komen
allerlei leerdoelen aan bod, bijvoorbeeld: een
plan maken en uitvoeren, fijne motoriek,
tellen,
meten,
sorteren,
creëren,
samenwerken. Wat er ook altijd aanwezig is
zijn letters en/of cijfers om mee te spelen.
We maken gebruik van lichttafels, een
spiegeltafel, een thematafel en een
schelpenzandtafel. Ook kunnen de kinderen
spelen in een techniek/bouwhoek of rustig een
boek lezen in de leeshoek.
Regelmatig worden de materialen gewisseld,
zodat het een uitdagende leeromgeving blijft
en de kinderen steeds opnieuw uitgedaagd
worden om hier te spelen en te leren.
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Uit de groepen

Groep 3

Groep 1-2
We zijn gestart met 26 kinderen in onze groep,
13 oudste kleuters en 13 jongste kleuters. De
kleuters die dit schooljaar ingestroomd zijn,
zijn goed opgenomen in de groep en doen al
goed mee. We zien dat iedereen zijn best doet
om elkaar te helpen als dat nodig is.
Op maandag en dinsdag krijgen we hulp van juf
Imane, op donderdag en vrijdag is juf Alisha in
de groep. Dit zijn onderwijsassistent stagiaires
van het KW1C in Den Bosch.
Op woensdag splitsen we de groep, omdat
beide kleuterjuffen die dag aanwezig zijn. Die
dag werken de kinderen in een kleine groep.
We hebben gewerkt aan het thema “de groep
dat zijn wij” en “worden wat je wil". We
hebben veel tijd genomen om elkaar beter te
leren kennen. Bijvoorbeeld: iedere week mag
een kind de “dit ben ik-doos” presenteren,
waarin hij/zij belangrijke spulletjes van zichzelf
stopt om te laten zien. Ook hebben we veel
aandacht besteed aan de 5 sterren die onze
schoolregels weergeven.
Nieuw in de school is de ontdekplek, waarover
u in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen. De
kinderen spelen hier erg graag en ontdekken
van alles! Als wij vragen wie daar wil spelen en
leren, gaan alle vingers omhoog. Wij zijn erg
trots dat we dit hebben kunnen realiseren en
dat de kinderen er zo enthousiast over zijn!

Wat de kinderen zelf vinden is dat ze heel erg
trots op het lezen zijn. Dat ze het al zo snel
kunnen. Ook zijn ze trots op het rekenen en op
het schrijven van alle letters. Ze genieten en
zijn heel enthousiast over alles wat er in groep
3 geleerd wordt.
We starten de dag met het bespreken van de
gekleurde sterren op onze school. Hoe spelen
en werken we op Sterrenbosch. Elke ochtend
kiest de juf een Mysterie Hero uit en zij kijkt of
dit kind zich goed aan de afspraken houdt.
De kinderen vinden dit heel leuk en spannend.
Het knutselen vinden de kinderen ook heel leuk
omdat er elke week iets anders is.
Deze week hebben we geboetseerd en hebben
we samen een herfsthoek gemaakt.
We bieden op veel verschillende manieren
allerlei werkvormen aan m.b.t. rekenen en taal.
Dit kan zowel binnen als buiten zijn.
Vaak zijn het coöperatieve werkvormen zoals
zoek iemand die… of wandel en wissel uit. Deze
werkvormen kunnen tussen de lessen door
gegeven worden zodat de kinderen ook niet te
lang moeten stil zitten.

Groep 4/5

Groep 6/7

We hebben een hoop nieuwe dingen geleerd
de afgelopen tijd!

We zijn het jaar goed gestart. De kinderen
beginnen steeds beter hun plekje te vinden in
de klas. We hebben recentelijk 1 op 1
gesprekjes gevoerd om te horen hoe de
kinderen zich in de groep voelen en wat ze
graag anders zouden willen. Los van wat kleine
puntjes zijn ze allemaal over het algemeen erg
tevreden en komen ze graag naar school. Dat is
fijn om te horen.

Rekenen:
Groep 4 heeft de tafel van 2 geleerd en groep 5
de tafels van 6,7 en 8. Ook heeft groep 5 al
kennisgemaakt met deelsommen. Met
klokkijken staan de hele en halve uren centraal
bij groep 4 en zijn we met groep 5 druk bezig
met digitaal en analoog klokkijken.
Taal:
Groep 4 heeft geleerd wat een zelfstandig
naamwoord, lidwoord en werkwoord is en zij
hebben kennisgemaakt met bijvoeglijk
naamwoorden. Bij groep 5 ligt de focus op
voegwoorden en de alfabetische volgorde.
Spelling:
Er zijn een hoop nieuwe categorieën
bijgekomen voor groep 5. Zo hebben we
woorden met -cht, eeuw/ieuw/uw en
aai/ooi/oei geleerd. Bij groep 4 ligt de focus
nog op luisterwoorden, maar ook zij krijgen
steeds meer regelwoorden aangeboden. Denk
aan woorden als wolk, zon en fluit.
Elke dag wordt er een leesactiviteit
aangeboden: stillezen, begrijpend luisteren,
voorlezen of een andere leuke werkvorm om
het lezen te stimuleren.
Gelukkig hebben we ook veel creatieve,
sportieve en muzikale momenten.

Wij zijn met de groep bezig met vijf belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van welbevinden
en leervaardigheden. Deze vijf zijn; Leer en
Veerkracht, WiSH, GroepsGeluk, de Sterren
('huisafspraken') en Executieve functies.
Om het allemaal wat te verduidelijken kun je
het als volgt samenvatten; Het gaat hierbij om;
lekker in je vel zitten, je fijn voelen in je groep
en op school, je veilig voelen in je groep en op
school en hulp krijgen bij het zelf leren sturen
en controleren van je eigen gedrag/gevoelens
en werkhouding.
Om hier invulling aan te geven passen we
verschillende werkvormen toe. Dit gebeurt
gedurende de gehele dag, ofwel middels korte
opdrachtjes en spelletjes maar ook in wat
groter groepsverband en middels grotere
(knutsel)opdrachten.
• Leer&Veerkracht; dit zijn vaak kleine
aandachtspuntjes door de dag heen,
zoals; 'hoe kan je elkaar goed helpen',
'hoe zorg je voor een fijne sfeer'.
• WiSH (weerbaarheid); middels de
theoretische lessen op donderdag en
de praktijklessen op vrijdag.
• Groepsgeluk; in groepsverband onder
begeleiding van een externe coach.

•

Executieve functies (sturen en controle
krijgen); middels korte spelletjes en nu
ook middels een knutselopdracht (zie
foto's; de boot ben jij en die wordt
bestuurd met de bijbehorende
symbolen). De kinderen gaan hun
eigen boot maken. Ze mogen wel
samenwerken maar iedereen heeft
straks wel een eigen persoonlijke boot.
• Sterren; Kinderen hebben zelf groepjes
gemaakt,
deze
zijn
ieder
verantwoorderlijk voor 1 Ster; hier
gaan ze een 'promotie-campagne' voor
maken. We gaan beginnen met het
bedenken van een Slogan en het
maken
van
een
Reclame
boodschap(filmpje).
Onze juf-stagiaires Britt en Iris hebben ook
weer een fijne rol in de groep.

Groep 7/8
We hebben tijdens de Kinderboekenweek veel
aan boekpromotie gedaan. Dit zijn
verschillende werkvormen waarmee we de
kinderen enthousiast maken om meer te lezen
en extra leesplezier te krijgen. Wist u
bijvoorbeeld dat de leerlingen in de
bovenbouw via een Chromebook een kijkje
kunnen nemen in het complete aanbod van alle
schoolbibliotheken in 's-Hertogenbosch? Via
de website kunnen ze boeken reserveren, die
dan met een bezorgservice naar school worden
gebracht. Onze biebjuf Ilse van Huis73 legt de
boeken dan voor de kinderen klaar.
In de groep zijn we ook gestart met een
boekenbak. De leerkracht leent met de
klassenpas een aantal leuke boeken uit de bieb,
die anders minder snel gekozen zouden
worden. De boeken liggen in een bak in de klas,

de kinderen mogen hier boeken uit pakken en
terugleggen.
Deze week hebben we allerlei spannende
griezelboeken omdat het bijna Halloween is.
Tot slot mogen de kinderen na het lezen van
een boek een lege 'boekenrug' invullen en
versieren voor het gelezen boek. We weten
allemaal dat boeken er niet altijd even pakkend
uitzien aan de achterkant. De kinderen mogen
een nieuwe rug maken door de titel en hun
naam erop te schrijven en te versieren. De
boekenruggen plakken we aan de zijkant van
onze boekenkast. Zo kunnen we zien hoeveel
we al hebben gelezen en kun je misschien leuke
nieuwe titels tegenkomen!

Interne begeleiding
Gelukkig mogen ouders al op afspraak de
school in komen. Zo wordt de driehoek ouders
- kind - school weer versterkt. We hebben
elkaar nodig om de kinderen zo goed mogelijk
te begeleiden.
Wij hebben de groepen goed in kaart gebracht
en er is ondersteuning ingezet waar dat nodig
is. Het is fijn dat we hier extra middelen voor
hebben gekregen en we gebruiken deze dan
ook op een goede manier.
We merken dat kinderen steeds gemotiveerder
worden als ze weten met welk leerdoel ze bezig
zijn. Op deze manier zijn ze mede-eigenaar van
hun eigen leerproces, één van de
uitgangspunten van ons onderwijs op
Sterrenbosch.

