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Dalton uitgelegd
Beste ouders/verzorgers,
Vanuit de Dalton werkgroep willen wij u voortaan regelmatig meenemen in het Dalton-proces, welke
wij als team van IKC Het Klokhuis momenteel doorlopen. Wij willen u laten zien hoe wij het
Daltononderwijs vormgeven binnen de school en op welke wijze dit zichtbaar en merkbaar is voor de
kinderen, maar ook voor u.
Zoals u wellicht weet kenmerkt het Daltononderwijs zich door vijf pijlers/kernwaarden;
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, vrijheid in gebondenheid, reflectie en effectiviteit. Wanneer u
hier meer over wilt lezen verwijzen wij u door naar
https://www.klokhuisduiven.nl/uploads/files/De_vijf_beginselen_van_het_Daltononderwijs.pdf

In dit stukje maakt u kennis met de Takentoren van groep 1/2.
De leerlingen uit groep 1 en 2 werken sinds dit schooljaar met de
takentoren. De takentoren is in de plaats gekomen van het
taakblad, waarmee we tot en met vorig schooljaar werkten.
De linkerzijkant, de voorkant en de open achterkant van de
takentoren horen bij het werken in de ochtend. Aan de voorkant
staan de taken (werkjes) van groep 2 afgebeeld. De leerlingen van
groep 2 maken vier taken per week. Met de kleur van de dag
(maandag is rood, dinsdag is blauw, woensdag is geel, donderdag
is groen en vrijdag is paars) geven ze aan welke taak ze vandaag
gaan maken. Hetzelfde geldt voor de leerlingen uit groep 1, die
twee taken per week maken. Dit plannen de leerlingen aan de
linkerzijkant van de takentoren.
Als de kinderen hebben gepland, kunnen ze aan de achterkant van de takentoren de bak pakken
waarop het pictogram van hun geplande taak is geplakt. Hierin zitten alle benodigdheden voor de
taak. De takentoren draagt op deze manier bij aan de zelfstandigheid van de kinderen, het geeft hen
eigenaarschap (ze mogen meebeslissen over wat ze leren of doen) en leert de
leerlingen de eerste stappen van het plannen aan.
De rechterzijkant van de takentoren wordt gebruikt bij het vrij kiezen, wat vaak in
de middag plaatsvindt. De leerkracht hangt verschillende foto’s op van hoeken,
kasten of werkplekken waaruit de kinderen mogen kiezen. De leerlingen hangen
hun eigen foto vervolgens bij de gewenste activiteit. Ze kunnen zelf zien hoeveel
kinderen bij één activiteit mogen deelnemen, of er nog plek is voor zichzelf en ook
wat hun vriendjes of vriendinnetjes hebben gekozen.
We zijn heel erg blij met deze nieuwe manier van werken bij de kleuters! Het
bevalt ons heel erg goed; zowel de kinderen als de leerkrachten hebben hierdoor
een fijn overzicht en kunnen in één oogopslag zien wat er nog moet gebeuren.
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Inspectiebezoek:
In december 2019 hebben wij bezoek gehad van de inspectie. Tijdens dit inspectiebezoek is de
kwaliteit van diverse onderdelen in beeld gebracht. De ingezette ontwikkeling, sinds augustus 2019,
werd door de inspectie vorig jaar al gewaardeerd. Op maandag 7 december 2020 komt de inspectie
beoordelen of de herstelopdrachten naar behoren zijn uitgevoerd: is de ingezette werkwijze op het
gebied van rekenen goed doorgevoerd naar de andere vakgebieden? Wij laten dan graag zien wat wij
de afgelopen periode met elkaar in gang gezet hebben en hoe wij ons ontwikkeld hebben op diverse
gebieden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Inrichting
Stap voor stap wordt ons IKC steeds een beetje mooier. In de herfstvakantie is de kijkkast
omgetoverd tot een leeshoek, is er bij de hoofdingang een lees-/chillhoek gemaakt en op het
leerplein bij de middenbouw een derde leeshoek. Zitzakken en zachte kussens hebben we al
aangeschaft samen met een hocker en twee bankjes en meer kussens zijn nog onderweg. Heerlijke
om even te relaxen en lekker te lezen natuurlijk!
Volgende week gaat een deel van de werkgroep inrichting op pad om naar ander schoolmeubilair te
kijken. Zowel de lokalen als de leerpleinen zullen, als alles volgens plan gaat, opnieuw worden
ingericht later dit schooljaar.

Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met een tentoonstelling. In
iedere groep was het werk van de kinderen uitgestald. De kinderen mochten een kijkje nemen in de
andere groepen, de kleuters samen met een maatje uit groep 8. Wat hebben we leuke dingen gezien
en wat was het leuk om bij elkaar te kijken! Waar we ook van hebben genoten was het
groepsdoorbroken werken aan de opdrachten. De peuters/kleuters hebben op het leerplein samen in
het kasteel gespeeld, de kinderen uit groep 3,4 en 5 hadden een gezamenlijk taakblad, evenals de
kinderen uit groep 6/7 en 7/8. Natuurlijk hebben we weer veel gelezen en gehoord over het thema
waar we aan werkten en ook hebben we veel nieuwe boeken gekregen voor in de groepen!

OM TE ONTHOUDEN/ AGENDA
23 t/m 27 november: oudergesprekken
30 november: Studiedag team, leerlingen vrij
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Charlotte Dematons
Wat hebben de kinderen én leerkrachten van groep 1-4 genoten van het
bezoek van Charlotte Dematons. Helaas is Charlotte ziek geworden en
moest haar bezoek aan de bovenbouw worden uitgesteld. Zodra bekend is
wanneer ze komt laten we dit direct weten. De kinderen die het boek
Alfabet besteld hebben moeten helaas nog even geduld hebben tot ze er
weer is; Charlotte neemt ze uiteraard mee als ze komt. De kinderen die een
boek wilden laten signeren kunnen deze week de handtekening
verwachten! Charlotte heeft voor die kinderen een speciale illustratie
gemaakt voorzien van handtekening, welke in het boek geplakt kan
worden!

Gezond trakteren
Wist u dat een kind en leerkracht op school 30 tot 40 keer per
jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Er
zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te
maken.
Traktatietips
Groente en fruit in een leuk jasje.
Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers,
kleurboekjes of bellenblaas.
Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel
popcorn, soepstengel, peperkoek, of een mini eierkoek.
Kijk voor meer info op de site van het Voedingscentrum:

https://www.voedingscentrum.nl/trakteren

Gratis schoolfruit
Vanaf de week van 9 november krijgen wij gratis schoolfruit en -groente geleverd voor alle kinderen.
Op dinsdag t/m donderdag hoeft u uw kind dus geen tussendoortje mee te geven, want dat regelen
wij!
Wij houden u via Parro wekelijks op de hoogte van hetgeen er uitgedeeld gaat worden. Mocht uw
kind iets echt niet lusten, dan kunt u uw kind die dag
natuurlijk zelf fruit/groente meegeven dat hij/zij wel lust.
Als uw kind echt helemaal niet van fruit of groente houdt,
dan vragen wij u om op die dagen een boterham mee naar
school te geven.
Op maandag en vrijdag zien wij de kinderen uiteraard ook
graag fruit eten om 10.00 uur. Kiest u voor een ander
tussendoortje, dan graag zo gezond mogelijk.
Meer informatie over het schoolfruit kunt in de aparte
bijlage vinden.
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KANGOEROEGROEP
De Kangoeroegroep is voor kinderen die, in een kleine groep, extra verrijkingsstof aangeboden
krijgen. Dit kan in de vorm van opdrachten en projecten zijn maar ook het filosoferen met kinderen.
De Kangoeroegroep biedt de kinderen ook een moment om met gelijkgestemden in contact te
komen en met elkaar in gesprek te gaan. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, zal de leerkracht
van uw kind hiervoor contact met u opnemen.

Deze week is de Kangoeroegroep voor de onderbouw (groep 1-3) gestart.
Wij zijn heel blij dat onze oud-collega Geja Zegeren dit in ieder geval tot
aan de kerstvakantie kan invullen! Geja komt hiervoor op de
dinsdagochtend.
Voor de midden- en bovenbouw hebben we gelukkig een enthousiaste
externe leerkracht kunnen vinden. Annemieke Walraven, leerkracht op
de Wissel in Zevenaar en moeder van Roosmarijn uit groep 7, gaat op
maandag 23 november starten. Op IKC De Wissel geeft Annemieke les
aan de bovenbouw, begeleidt zij de plusgroep en geeft zij
faalangstreductietraining.. Annemieke heeft dus veel ervaring en we zijn
heel blij dat zij bij ons aan de slag gaat!

Even voorstellen…
Even voorstellen!
Hallo, ik ben Mats. Ik zit in groep 5 en ik ben 8 jaar.
Hoi, ik ben Ilse. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7.
Hallo! Ik ben Jesse, ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8.
Hoi! Ik ben Lily, ik zit in groep 6 en ik ben 9 jaar oud.
Samen zijn wij de leerlingenraad van schooljaar
2020/2021!

Van Zonnekinderen
Op Donderdag 22 oktober 2020, kwam Rudy onze tuinman langs. Met kleine tuingereedschappen
mochten de kinderen hem helpen het blad op te ruimen. Vooral de grote
bladblazer was erg interessant. Hieronder een sfeerimpressie van deze ochtend.

Als grote verassing kon Rudy de blaadjes laten vliegen door de lucht.
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Voor kinderen die ‘zo thuis mogelijk’ willen opgroeien
Wij willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een warm gezin. Maar soms is dat
niet mogelijk. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Dan
is het fijn als een kind bij een ander gezin kan opgroeien.
Voor meer dan 22.000 kinderen is het niet vanzelfsprekend om thuis veilig en stabiel op te groeien.
Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor pleegzorg.
Week van de Pleegzorg
Van 28 oktober tot en met 4 november is het in Nederland “de Week van de Pleegzorg”. In die week
wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg en meer pleegouders. Ook willen wij alle pleegouders
bedanken voor hun inzet. Zij verdienen een warm dank je wel!
Pleegouders nodig
De regio Centraal Gelderland is op zoek naar veel nieuwe
pleegouders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel
mogelijk gezond en veilig opgroeien in de eigen gezinssituatie.
Maar voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen,
zoeken we pleeggezinnen waar het kind ‘zo thuis mogelijk kan
opgroeien’.
Meer weten over de campagne en over de oproep om meer pleegouders te werven? Bekijk dit
filmpje: https://youtu.be/znHb6nck0hc.
Hart en huis
Wil jij ook je huis en je hart openstellen voor een kind dat niet bij de eigen ouders kan opgroeien? Wil
je meer weten over pleegouderschap? Kijk voor meer informatie op www.openjewereld.nu en
ontdek hoe jij kunt helpen.
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