
 

Personele zaken op de Vlierboom... 

- Op de Vlierboom zal de komende tijd Henny Tous-
saint kinderen begeleiden uit de midden en boven-
bouw. Henny is leraarondersteuner op een andere 
school van onze stichting, maar is door een ziekte 
een tijdje uitgevallen. Hij start deze week met re-
integratie en zal voornamelijk met kleine groepjes 
kinderen uit de midden– en bovenbouw aan de slag 
gaan. Hij zal Remedial Teaching gaan doen waarbij 
hij kleine groepjes kinderen extra herhaling en uitleg 
zal geven in taal, rekenen, spelling en lezen.   
- Ook Claudine Constant zal weer rustig aan gaan 
opbouwen na de burn-out die zij vorig jaar kreeg. 
Haar inzet zal voornamelijk bij de kleuters zijn waar-
in ze eerst met groepjes kinderen uit groep A en B 
zal gaan werken.  
- Op de website van ’De Haagse Scholen’ zal u eer-
daags een vacature voorbij zien komen voor een 
nieuwe leerkracht midden/bovenbouw voor ko-
mend schooljaar. Juf Jolanda is verhuisd en heeft 
een nieuwe uitdaging gevonden in het oosten van 
het land. Juf Matty heeft juf Jolanda vervangen tij-
dens haar zwangerschapsverlof en zal tot de zomer-
vakantie op de Vlierboom blijven. Voor komend 
schooljaar zijn we op zoek naar een vaste collega die 
in de midden/bovenbouw aan de slag wil voor 3 of 4 
dagen per week. Bent u of kent u iemand met on-
derwijsbevoegdheid die op zoek is naar een nieuwe  
uitdaging en graag op een gezellige, kleinschalige 
buurtschool wil werken, laat het ons weten!  
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25-3          Voorlichting verantwoord gamen 

         gr 6 t/m 8 

1-4         Paasontbijt 

2-4         Goede vrijdag = leerlingen vrij 

5-4         Tweede Paasdag = leerlingen vrij 

6-4         Rapporten gaan mee.  

AGENDA 

 

 

 Een groep in de spotlight... 

Groep 4:  Juf Ilona T. en juf Ellen:  
‘Deze week zijn wij aan de beurt om in de spotlight te 
staan! Voor de kinderen die van groep 3 naar 4 gaan 
is het een grote verandering. De taal, lees en spelling-
lessen worden in groep 3 in één methode aangebo-
den (Veilig Leren Lezen) en vanaf groep 4 zijn dat ver-
schillende vakken. Spelling, taalwoordenschat, taal-
verkenning en lezen. Dat betekent veel schakelen en 
meer lesmateriaal voor de kinderen. Dit schooljaar 
hebben we voor technisch lezen een nieuwe metho-
de aangeschaft genaamd ‘Karakter’ en zorgt naast 
snel en goed lezen ook voor bevordering in leesbele-
ving. Als kinderen lezen leuk vinden, gaan ze vaker en 
meer lezen dus dat is erg belangrijk.  
Belangrijk ook voor groep 4 is dat er een begin wordt 
gemaakt met het begrijpen en het automatiseren van 
de tafels. De kinderen volgen hierin hun eigen leerlijn 
en werken zo naar een tafeldiploma toe in groep 4 of 
groep 5. Natuurlijk leren de kinderen nog veel meer. 
Daarbij passen we veel coöperatieve werkvormen toe 
om zo de kinderen ook van elkaar te laten leren en 
blijven de kinderen actief betrokken. Ook dit jaar 
hebben we weer een slimme groep van 20 kinderen 
die daar hard aan meewerken en iedere dag weer 
met veel plezier naar school komen.  
 
Oriëntatie op nieuwe methode voor rekenen... 

Momenteel zitten we als team middenin een fase 
waarin we op zoek zijn naar een nieuwe methode 
voor rekenen voor groep 3 t/m 8. Daarbij zouden we 
graag ook een programma willen dat past bij de kleu-
ters zodat de kleuters nog beter worden voorbereid 
op de overstap naar groep 3 met rekenen. Op het 
HCO is, tijdens de sluiting van de scholen, een werk-
groep vanuit school langsgegaan voor een presenta-
tie over de meest recente en beste rekenmethodes 
die momenteel verkrijgbaar zijn. Als school willen we 
dat een methode niet te veel doelen per week behan-
deld om een doel goed te laten beklijven, deels digi-
taal en deels op papier kan en dat de methode kind-
gericht is waardoor het ene kind extra uitdaging krijgt 
en het andere kind meer herhaling als dat nodig is. 
Op dit moment zijn twee methodes die daar het bes-
te bij passen: Pluspunt 4 en Wereld in Ge-
tallen 5; twee moderne en hoogstaande 
methodes waarbij scholen in Nederland 
mooie resultaten behalen. Wij houden u 
natuurlijk op de hoogte van de vorderin-
gen en keuze van de methode.  
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