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BINNENKORT NIEUWE LAPTOPS OOK VOOR GROEP 7

Al anderhalf jaar worden in groep 8 naast de schoolboeken ook laptops gebruikt.
We zijn begonnen met rekenen. De leerkracht geeft nog gewoon de rekenuitleg zoals altijd, maar daarna
gaan de kinderen de oefeningen maken op de laptop. Heel praktisch is dat de leerkracht op zijn eigen laptop
kan zien wie de sommen goed maakt en wie niet. Zo kan hij/zij gelijk die kinderen ondersteunen die dat nodig
hebben. Het mes snijdt aan meerdere kanten: De kinderen zijn zeer betrokken en leren goed omgaan met
een computer. Daarnaast krijgen ze ook direct ondersteuning als ze dat nodig hebben.
Met een eigen laptop kunnen ook veel andere taken zelfstandig uitgevoerd worden (Spelling, woordenschat,
topografie, prezi presentatie maken, programmeren, etc.).
We zien dat de kinderen het leuk vinden om zo te leren en erg gemotiveerd zijn!
Onze visie: Hoe hoger de betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid, hoe beter de kinderen leren!
We streven er in de hele school naar dat de
kinderen (waar dat kan) meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren.
Wat kan ik al goed? Wat wil ik leren?
Heb ik daarbij instructie van de leerkracht nodig?
Natuurlijk gaat dat bij jongere kinderen anders
dan bij oudere. Maar in alle groepen werken de
kinderen met een weektaak. Ze zien wat ze die
week of dag gaan doen en ze worden gestimuleerd
om te kijken naar wat zij gaan leren.
LAPTOPS
Het werken met de laptop in groep 8 bevalt zo goed dat we besloten hebben om ook laptops in groep 7 te
gaan gebruiken. Na de kerstvakantie gaat het beginnen.
We verwachten dat door het gebruik van de laptops de kinderen nog effectiever en gemotiveerder met hun
eigen leren bezig zullen zijn.
(Vol verwachting klopt ons hart…)
Gerard
_______________________________________________________________________________

KOFFIEOCHTEND
DINSDAG 5 DECEMBER

Op deze dag is er een normale
schooltijd van 8.30 tot 14.00 uur.
Het Sinterklaasfeest voor
groep 1 t/m 4 is in de speelzaal.
De groepen 5 t/m 8 vieren het
Sinterklaasfeest in hun eigen
klas.

WOENSDAG 6 DECEMBER
De groepen 1 -2 en de Unit zijn
vandaag de hele dag vrij.
De groepen 3 t/m 8 beginnen
vandaag om 10.00 uur.
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Donderdag 7 december bent u
van harte welkom voor een kopje
koffie of thee, in de koffiekamer
van de Paulusschool tussen 08.30
en 09.15 uur. Naast de directie
kunnen ook eventueel andere
hoofdgebruikers aanschuiven.

VERJAARDAGEN

VOLGENDE INFO VRIJDAG 8
DECEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 6 DECEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

4-12 Fiene Kuijpers
gr. 5
7-12 Anouk Krebbers
gr. 2c
7-12 Dewi Krebbers
gr. 2c
8-12 Kyan Wolf
gr. 5
HARTELIJK GEFELICITEERD!

DE REGEL VAN
DECEMBER

De regel van de maand december
die u bij beide ingangen van de
school aantreft is:
Samen houden wij de klas en
het schoolplein netjes!

WIST JE DAT,

…….. je lichaam zich opbouwt uit wat je eet
…….. het eten van suiker belangrijke stoffen uit je lichaam haalt en je sloom maakt
…….. een tekort aan water ervoor zorgt dat je langzaam vergiftigt
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