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6 oktober, het ziet ernaar uit dat de herfst nu toch echt is
begonnen, nog net op tijd voor de herfstvakantie. Nog een
weekje en dan zit onze eerste periode van het schooljaar er
alweer op. Acht weken zijn dan omgevlogen. Wat een
energie in de school en wat een mooi initiatieven overal.
We zijn gestart met een heel zinvolle en geslaagde
teamtweedaagse. Twee dagen lang intensief met elkaar
optrekken heeft veel opgeleverd. Normaal zien we elkaar in
de pauzes en zijn we voor een groot deel van de dag
allemaal op onze eigen werkplek. Nu hebben we elkaar ook
van heel andere kanten leren kennen. Uiteraard ging het
over onderwijs en opvoeden. We hebben een mooie basis
gelegd om met elkaar als één team verder te gaan.

Het kleutercluster is momenteel bezig met het traject: ‘Kijken bij elkaar’ De leerkrachten worden
allemaal één of meer dagen vervangen, zodat zij de kans hebben om bij elkaar in de klassen te kijken.
Iedereen heeft een aantal leervragen opgesteld en gaat heel gericht in andere klassen kijken om
antwoord op zijn of haar vragen te vinden. Juf Marga is een aantal dagen bij ons op school om de
groepen over te nemen. Als zij voor de groep staat terwijl de leerkracht toch gewoon op school is, dan
weet u dus waarom dat is. Als iedereen in het kleutercluster aan de beurt is geweest start ditzelfde
traject in cluster 3-4. Gerrie zal in deze groepen de vervanging doen. De bedoeling is dat aan het einde
van het jaar elk cluster twee keer aan de beurt is geweest.
Dat zijn de gebeurtenissen achter de schermen. En verder gebeurt er natuurlijk heel veel vóór die
schermen. Schitterende projecten rondom de wereld oriënterende vakken in het cluster 7-8. Met heuse
‘college’s’ en een grote verscheidenheid aan werkvormen om met de onderwerpen zelf aan de slag te
gaan. De tablets in het cluster 5-6. Vol enthousiasme vertellen de kinderen mij hoeveel sommen ze die
dag wel gemaakt hebben! In de groepen 3 en 4 bruist het volop tijdens het kunst en cultuur-uur. Er
wordt volop gedanst in de hal, muziek gemaakt bij Marlot, Marianne leert de kinderen nog mooier te
tekenen. Onze LIO (leraar in opleiding) Iris knutselt en Ron heeft er uiteraard voor gekozen om zijn
toneeltalenten in te zetten. Kinderen kiezen zelf naar welke discipline ze gaan en werken dus samen met
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kinderen uit andere klassen. Collega’s delen hun ervaringen en de andere clusters maken daar dan weer
gebruik van.
Voor de kleutermensen is het even wennen dat ze hun klas na 3 uur moeten afstaan aan de BSO.
Gelukkig is er goed overleg en is de samenwerking goed, net als met de andere scholen in de
wijk. Dinsdag a.s. start voor ons het traject ‘Andere Schooltijden’. Inmiddels zijn er genoeg ouders voor
de werkgroep en hebben zich ongeveer 100 ouders aangemeld voor de avond. Laat het écht even weten
als u komt, want als er plotseling twintig mensen meer komen zal een aantal mensen het met een
staanplaats moeten doen! Bij voorkeur even via social schools bij de aankondiging van de avond. We
gaan dinsdagavond vooral horen welke mogelijkheden er zijn en proberen om te inventariseren welke
voor en nadelen er aan de verschillende opties kleven. De werkgroep gaat dat dan verder uitwerken. Ze
gaan wellicht ook op andere scholen kijken, nog meer informatie verzamelen en vervolgens met een
advies komen. Dat wordt uiteraard in de MR besproken.
Het kan dus ook nog steeds dat alles bij het oude blijft. Ik ben erg benieuwd !
De pepernoten liggen alweer in de winkels, en de eerste kerstballen zijn ook al gesignaleerd.
De voorbereidingen op school zijn ook alweer begonnen. Een fijne grote groep enthousiaste hulpouders
waren op de ouderavond aan het begin van de week. Fijn om zoveel hulp te krijgen !
Maar nu eerst een weekje herfstvakantie. Ik hoop dat u er ook van gaat genieten!
Met hartelijke groet,
Thea

Juf Judith, specialist hoog- en meerbegaafdheid op OBS Tuindorp
“Doe jij nu hetzelfde als juf Lotte?” Die vraag stelde een leerling mij laatst.
“Nee, ik doe niet hetzelfde als juf Lotte, maar ik werk wel heel veel met haar
samen”. Ik zal het even uitleggen.
Vorig schooljaar heb ik de studie Hoogbegaafdheid en Differentiatie afgerond.
Daar heb ik veel geleerd over hoog- en meerbegaafdheid. Ik weet nu veel van
de theorie, heb verschillende casussen besproken en verschillende aanpakken
gezien, maar wat betekent het voor hoog- en meerbegaafde kinderen om op
OBS Tuindorp te zitten? Hoe herkennen onze leerkrachten hoog- en
meerbegaafdheid? Hoe kunnen ouders, leerkrachten en leerlingen
samenwerken om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind? Wat kunnen wij op OBS Tuindorp
doen om zo goed mogelijk op alle niveaus te differentiëren? Dat zijn vragen waar ik me dit jaar mee
bezig houd. Concreet betekent dit dat ik samen met leerkrachten plannetjes bedenk welke materialen
we in kunnen zetten voor leerlingen die de reguliere leerstof heel snel onder de knie hebben. Daarnaast
zoeken we naar mogelijkheden om ruimte te maken voor leerkrachten om deze leerlingen goed te
kunnen begeleiden. Ik ga met ouders in gesprek als zij vragen hebben over dit onderwerp. En ik
organiseer proeftuintjes om te kijken welke werkvormen goed op OBS Tuindorp passen. Dit schooljaar
zet ik dus (een deel van) het beleid uit op het gebied van hoog-begaafdheid.
Met vragen over dit onderwerp kunt u mij altijd even aanschieten, mailen of bellen op maandag, dinsdag
en woensdagochtend.
Met vriendelijke groet,
Judith Trimbach
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De Leeskanjerclub gaat weer van start!
Afgelopen schooljaar was de Leeskanjerclub een groot succes! Na de herfstvakantie starten we weer!
Het doel van de leeskanjerclub is kinderen die lezen moeilijk vinden, of die te weinig lezen, te stimuleren
om meer te lezen.
Hoe doen we dat: Een kind ontvangt een uitnodiging om lid te worden van de Leeskanjerclub. Ze kunnen
door de leerkracht (of de ouders) worden aangemeld. De kinderen bepalen zélf of zij (na uitleg van de
spelregels) daadwerkelijk lid willen worden! Met de leden wordt eerst een voorlichtingsbijeenkomst
gehouden. Daarin wordt uitgelegd wat lid zijn van de Leeskanjerclub betekent en komt aan de orde:
· Hoe kies je een boek?
· Wat voor soort boeken vind je leuk? Hierbij is aandacht voor boeken
met een verhaal en informatieve boeken.
· Onderwerpen: wat vind je leuk om over te lezen?
· Is er een voorkeur voor een bepaalde lay-out (grotere letters, veel
illustraties)
Maar ook worden de spelregels van de Leeskanjerclub besproken. Het gaat
erom dat er, buiten de klassikale leesactiviteiten, thuis extra gelezen wordt,
liefst elke dag. Met elk kind wordt individueel een afspraak gemaakt over het
aantal keer dat gelezen wordt en over het aantal minuten per keer. Dit wordt pas gedaan nadat de
kinderen definitief gekozen hebben voor het lidmaatschap.
Bij de keuze van de boeken zijn de kinderen in principe vrij! Zo mogen ze alleen maar leuke boeken
lezen! (als een boek na 3 of 4 pagina’s niet leuk is, wegleggen en een nieuw boek uitzoeken). Er zijn
alleen restricties wat betreft het aantal stripboeken.
De leerlingen krijgen een kaart waarop ze bijhouden welke boek ze gelezen hebben, wanneer ze erin
gelezen hebben, hoeveel pagina’s het boek was en hoe ze het boek hebben gevonden.
De kinderen krijgen een ‘beloning’ voor het lezen. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt. Zoals
bv. na 500 bladzijdes een diploma, na 1000 nieuwe bladzijdes een bronzen, na 5000 een zilveren en na
8000 een gouden medaille. Per kind kan het aantal bladzijdes verschillen, maar we moeten er rekening
mee houden dat ze wel ongeveer een jaar aan het lezen moeten zijn willen we daadwerkelijk verbetering
zien. En dan is lezen inmiddels een gewoonte...
Wilt u uw kind opgeven voor de leeskanjerclub stuur dan een mailtje naar lotte@obstuindorp.nl

Ingezonden berichten
11 november 2016 Sint Maarten
Net als de voorgaande jaren organiseren de Pauluskerk en de Tuindorpkerk in samenwerking met
Tuindorps Belang en de Paulusschool, de Regenboogschool en OBS Tuindorp een inzamelingsactie voor
de Voedselbank Overvecht.
De Voedselbank is blij met dit initiatief en hoopt op uw gulle bijdrage. Er is
behoefte aan gezonde houdbare producten (denk aan volkoren producten,
blikken/potten groente, geen snoep). Wat de Voedselbank ook weer heel
graag wil uitdelen, is suiker!!! Dit is weliswaar niet gezond, maar heeft al
heel lang niet meer in de voedselpakketten gezeten.
Speciaal voor deze inzamelingsactie zijn de Pauluskerk en de Tuindorpkerk
vrijdag 11 november van 18.00 tot 20.00 uur geopend.
Dit jaar vieren wij dat Sint Maarten 1700 jaar geleden werd geboren. Meer informatie over de
activiteiten rond deze dag vindt u op: http://sintmaartenutrecht.nl/sint-maartensviering/programma
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FC Utrecht is op zoek naar voetbaltalent tijdens Jonger Oranje Talentendag
Voetballen in het rood/witte shirt van de plaatselijke profclub FC Utrecht, dat
is een droom voor veel Utrechtse kinderen. Maandag 18 oktober, in de
herfstvakantie, kan deze droom in vervulling gaan. FC Utrecht gaat namelijk
tijdens de Jonger Oranje Talentendag op zoek naar voetbaltalent in de regio
Utrecht. Locatie van deze voetbaldag is het complex van SV Geinoord in
Nieuwegein.
Voor meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl
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