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Voor wie?
Deze nieuwsbrief bevat
informatie voor de ouders van de
leerlingen die deelnemen aan de
Kangoeroegroepen 1 t/m 4. Dit is
een kennismakingsnieuwsbrief. In
het vervolg zal de nieuwsbrief
rond elke vakantie verschijnen. In
de tijd tussen de nieuwsbrieven
door, zullen wij af en toe iets
publiceren op Klasbord (meer
uitleg hierover op de volgende

Wat doen wij?
De eerste periode werken de groepen 1 t/m 4 aan
denkgewoonten rondom het thema “water”. Wij zullen net als
voorgaande jaren rondom een thema werken, maar meer
werken in hoeken. De kinderen kunnen d.m.v. deze hoeken,
bepaalde denkgewoonten oefenen en tegelijkertijd een
activiteit rondom het thema doen. Hieronder ziet u de
denkgewoonten afgebeeld en wellicht heeft u uw kind er al
over gehoord.
In de volgende nieuwsbrief doen wij uitgebreid verslag van de
verschillende activiteiten in de hoeken.
Denkgewoonten:

pagina).

Agenda
Het is nog ver weg, maar
misschien toch al iets om in de
agenda te schrijven.
De inloopdag voor ouders van de
leerlingen van de Kangoeroepen
1 t/m 4 is op dinsdag 23 januari.
De precieze tijden zullen later
bekend gemaakt worden.
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Klasbord

Uittips
Misschien iets voor uw jonge onderzoeker?
Generation Discover Festival

Ook voor de Kangoeroegroepen willen wij met Klasbord
gaan werken. Dat betekent één
Klasbordgroep voor de
Kangoeroeleerlingen uit de
groepen 1 t/m 4.
Zo kunnen wij u ook tussen de
nieuwsbrieven af en toe een
inkijkje geven in de activiteiten
die plaatsvinden in de
Kangoeroegroep. De
uitnodigingen zullen binnenkort
verstuurd worden.
Hebt u eerder op het
toestemmingsformulier voor
Klasbord van de eigen klas al
bezwaar gemaakt tegen
plaatsing van foto’s van uw kind,
dan houden we hier uiteraard
rekening mee.
Hebt u uitsluitend bezwaar
tegen plaatsing van foto's van
uw kind op Klasbord van de
Kangoeroegroep dan kunt u dit
laten weten via
akempen@dewaterwilg.nl. Wij
zullen dan geen foto’s van uw
kind plaatsen.

Dit jaar wordt voor de tweede keer het Generation Discover
Festival gehouden, een vijfdaags festival waarin je veel van wat
wetenschap en technologie biedt, zelf kunt beleven. De
organisatie hoopt de volgende generatie ontdekkers uit heel
Nederland in beweging te brengen.
Het festival is van 4 tot en met 8 oktober 2017 op het
Malieveld in Den Haag.
Meer informatie over het festival is te vinden op de website.
Ook zijn hier gratis kaarten te reserveren.
https://www.generationdiscover.nl/

Kindercolleges
Echte kindervragen
worden door
wetenschappers van de
TU Delft en andere
universiteiten in
Nederland uitgelegd in
boeiende en
interactieve colleges
voor een breed kinderpubliek. De lezingen zijn geschikt voor
kinderen vanaf acht jaar, ook ouders zijn van harte welkom.
Het eerste college (zaterdag 7 oktober om 15:30 - €2,50) gaat over
Biomimicry, het vakgebied waarin de wetenschapper/
ontwerper/kunstenaar zich laat inspireren door de natuur en
toepassingen bedenkt voor ons leven. Hoe zorgt de haai
ervoor dat er geen algen groeien op zijn huid? Het antwoord
zorgt voor veel schonere ziekenhuizen. En wist jij dat de
zonnepanelen niet zo goed waren als wij niet naar vlinders
hadden gekeken?
Voor meer info en reserveren: https://www.theaterdeveste.nl
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Raadkoffertje
Wij beginnen de les altijd met het
“raadkoffertje’.
In iedere groep hebben wij een
raadkoffer, die wij met een kind
mee naar huis geven. Uw kind mag
thuis zelf iets uitzoeken en in de
koffer doen en het de week erna
weer mee naar school nemen.
De bedoeling is dat de andere
kinderen d.m.v. vragen erachter
proberen te komen, wat er in de
koffer zit. De kinderen mogen
alleen vragen stellen, waarop uw
kind “ja” of “nee” kan antwoorden.
Ook leren wij de kinderen handige
vragen te stellen; zoals
“groepsvragen” en geen
“raadvragen”. Een voorbeeld is: ”Is
het een appel?” kun je beter
vervangen door “Is het fruit?” of
een nog grotere groepsvraag: “Is
het eetbaar?”

Voor de nieuwe ouders:
even voorstellen
Ik ben Annemarie Sluis. Vanaf 2004 ben ik leerkracht op De
Waterwilg, achtereenvolgens in de groepen 6/7, 8, 6, 4 en 7.
Sinds schooljaar 2015-2016 ben ik de leerkracht van de
Kangoeroegroepen 5 t/m 8 en sinds dit schooljaar ook van de
groepen 1 t/m 4. Ik heb een Master Special Educational Needs
gedaan (Rekenspecialist), waarbij ik mij ook verdiept heb in
het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Momenteel ben ik bezig deze kennis nog uit te breiden door
de opleiding ‘ECHA - specialist hoogbegaafdheid’ te volgen
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voordat ik voor het
onderwijs koos was ik werkzaam als chemisch technoloog.
Deze achtergrond kan ik als leerkracht van de Kangoeroegroep gebruiken bij de begeleiding van onderzoekend en
ontwerpend leren.

Verder moeten de kinderen goed
naar elkaar luisteren, zodat zij met
zo weinig mogelijk vragen achter
het geheim van het raadkoffertje
kunnen komen.
We oefenen hiermee tegelijkertijd
de volgende denkgewoonten:

Ik ben Anthonet Kempen en sinds 2015-2016 leerkracht van
de Kangoeroegroepen 1 t/m 4. Sinds dat schooljaar werk ik
ook als leerkracht op De Waterwilg en val ik regelmatig in
verschillende groepen in. Voordat ik op De Waterwilg kwam
werken, heb ik vooral gewerkt in de groepen 1 t/m 4 en in het
management van verschillende basisscholen.
Vorig schooljaar ben ik eveneens begonnen met de opleiding
“ECHA- specialist hoogbegaafdheid” aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen en deze hoop ik in februari 2018 af te
ronden.
Met elkaar proberen we er weer een interessant, afwisselend
en leerzaam jaar voor uw kind(-eren) van te maken.
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