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Nummer 03   31e jaargang   vrij 1 okt. t/m vrij 15 okt. 2021  
 
Di 05-10 Feestelijke opening Kinderboekenweek 

Eerste vergadering leerlingenraad 
Woe 06-10 Start Kinderboekenweek 
Do 07-10 Boekenmarkt 
Vrij 15-10 Einde Kinderboekenweek 

Filmmiddag 
Nieuwsbrief 04 

Za 16-10 t/m  
zo 24-10 

Herfstvakantie 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Wat vliegen de weken toch snel voorbij! Zo kwamen we terug van de zomervakantie en langzaam 
kijken we met een schuin oog naar de herfstvakantie die er over 2 weken aankomt. Iedereen heeft 
zijn/haar draai gevonden in het nieuwe schooljaar. Tijdens onze studiedag (di 28-09 jl.) zijn wij verder 
gegaan met onze onderwijskundige ontwikkeling. Wij nemen u graag mee hierin en u kunt hier dan 
ook verderop in deze nieuwsbrief nadere informatie over lezen.  
 
De berichtgeving over de coronaperikelen neemt langzaamaan wat af. Er is natuurlijk steeds meer 
vrijheid op school gekomen om ons onderwijs weer zo optimaal mogelijk vorm te geven. Neemt niet 
weg dat wij nog steeds op hygiëne zullen blijven letten. Heeft u trouwens de nieuwste versie van de 
beslisboom al bekeken die ik u ma 27-09 jl. heb gestuurd? Deze is nu leidend. 
 
Veel leesplezier en een fijn weekend gewenst! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Leerlingenraad 
Op di 5 oktober a.s. staat de eerste leerlingenraadvergadering weer op 
het programma.  Vanwege de schoolverlaters vorig schooljaar moesten 
eerst twee nieuwe leden worden gekozen uit groep 5. Het kiezen gebeurt 
op een hele democratische manier. Kinderen uit groep 5 mogen zich 
verkiesbaar stellen en de andere kinderen uit de klas gaan vervolgens op 
hen stemmen. De taak van de leerlingenraad is het helpen meedenken 
over allerlei die op school gebeuren. Zij denken bijvoorbeeld na over hoe het schoolplein kan worden 
verbeterd en welke materialen er het beste kunnen worden aangeschaft. De leerlingenraad komt één 
keer per maand bij elkaar. De vergadering wordt (be)geleid door juf Dorien. 
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Onderwijskundige ontwikkeling: het EDI-model 
Vorig jaar hebben wij u meengenomen in onze onderwijskundige ontwikkeling over het Expliciete 
Directe Instructiemodel (EDI). Tijdens onze studiedag van di 28-09 jl. zijn wij hiermee verder gegaan. 
Graag nemen wij u hier in mee.  
 
Toepassen EDI 
EDI wordt m.n. toegepast bij nieuwe instructies.  
 
Lesfases tijdens de EDI-les: 
Ik-fase: 
De leerkracht geeft nadrukkelijk instructie/uitleg. In deze fase van een paar minuten wordt van de 
leerlingen verwacht dat zij de discipline opbrengen naar de instructie te luisteren. 
 
Wij-fase: 
Na de instructie geeft de leerkracht een gerichte opdracht aan de kinderen om te kunnen beoordelen 
of de gegeven instructie daadwerkelijk is overgekomen. De te maken opdrachten worden stap-voor-
stap onder begeleiding van de leerkracht gemaakt. In deze fase wordt het wisbordje gebruikt. De 
leerkracht beoordeelt of een leerling eventueel verder kan werken als er wordt geconstateerd dat de 
betreffende leerling het snapt. In deze fase vragen gesteld worden. Op basis van de bevindingen van 
de leerkracht tijdens de “Ik- en wij-fase”, wordt er besloten welke leerlingen, specifiek voor deze les, 
verlengde instructie krijgen. Bij elke nieuwe instructie verandert dus de groep leerlingen die verlengde 
instructie nodig heeft. Op deze manier kunnen wij de leerlingen zoveel mogelijk op maat bedienen. 
 
Jullie-fase: 
De leerkracht geeft aan wat er wordt verwacht qua houding en te maken opdracht. Er kunnen 
papieren/digitale opdrachten gemaakt worden, maar ook de inzet van coöperatieve werkvormen (bijv. 
werken in drietallen) hoort hierbij.  
 
In de “jullie-fase” gaan de leerlingen de aangeboden leerstof zelfstandig verwerken. In deze fase zet de 
leerkracht het verkeerslicht op “rood”. Dat betekent voor de leerlingen dat zij zelfstandig de leerstof 
gaan verwerken, eventueel kort kunnen overleggen met een schoudermaatje en dat de leerkracht zich 
richt op de leerlingen in de verlengde instructie. 
 
Meestal vindt de zelfstandige verwerking plaats direct na de instructie, echter wanneer de leerkracht 
constateert dat bijv. de instructie erg stevig was met bijv. als gevolg verminderde concentratie of 
wanneer het te behalen lesdoel niet is bereikt, kan de leerkracht besluiten om de zelfstandige 
verwerking van deze les op een later moment te doen. 
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EDI visueel 
-In groep 1 en 2 wordt gebruikt gemaakt van de “stappenladder” van de verschillende fases. De 
leerkracht geeft middels een wasknijper in welke fase van de instructie zij zich bevindt.  
-In groep 3 t/m 8 en alle werkruimtes hangt het stappenplan van EDI op A3-formaat. 
 

 

 

Stappenladder groep 1 en 2 Stappenplan EDI groep 3 t/m 8 
                                        
Begeleiding  
I.h.k.v. de implementatie en begeleiding van dit traject vinden er meerdere klassenbezoeken (o.a. door 
meester Leendert, maar ook door externen) dit jaar plaats. Kijkt u dus niet vreemd op als uw kind 
vertelt dat er meerdere personen in de klas zijn komen kijken. De klassenbezoeken zijn voor het 
opdoen van interne kennis over de ontwikkeling van school en de leerkrachten. 
 
Meer weten over EDI? Klik op: Directe Instructie - Marcel Schmeier 
 
Hieronder een korte impressie van onze studiedag: 
 

  
Toepassen coöperatieve werkvorm genaamd   
“binnen- en buitenkring”. 
 

Overleg over de betekenis van EDI. 
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Overleg met elkaar over wat gebeurt tijdens een 
efficiënte instructie. 

Coöperatieve werkvorm: werken in 4-tallen 
buiten toegepast. 

 
Absent melden via Social Schools 
Vanaf ma 04-10 a.s. kunt u uw kind(eren) via Social Schools absent melden. U hoeft dan dus niet meer 
naar school te bellen. De afspraak blijft wél dat u de absentie voor 8 uur moet doorgeven.  
 
Let op: Het melden van absenties is niet bedoeld om verlof of vakantie te melden of aan te vragen, 
hiervoor kunt u contact opnemen met de directie. Het is enkel bedoeld voor het doorgeven voor 
absentie wegens ziekte, te laat zijn, doktersbezoek etc. 
 
Meer informatie over hoe u uw kind(eren) absent kunt melden via Social Schools leest u in de bijlage. 
 
Kinderboekenweek 
Van 6 t/m 17 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema "Worden wat je wil". Boeken 
over allerlei beroepen en het ontdekken van jouw talent staan centraal. Op dinsdag 5 oktober wordt 
de Kinderboekenweek officieel geopend op de Aremberg. Alle klassen kijken dan samen naar een 
leuke voorstelling in de centrale hal. 
  
Boekenmarkt 
Gedurende de Kinderboekenweek staan er verschillende activiteiten gepland. We zijn blij dat we dit 
schooljaar weer een boekenmarkt mogen organiseren! Op donderdag 7 oktober komen een aantal 
enthousiaste medewerkers van Bruna uit Meppel op onze school om boeken te verkopen. Onder 
schooltijd kunnen de kinderen al een kijkje nemen. Elke groep mag dan een boek uitzoeken voor de 
klas. Vanaf 14.00u, na schooltijd, bent u als ouder ook van harte welkom. Het is van belang om een 
vaste looproute te hanteren. Wij willen u vragen om via de rode deur (groep 5-6) naar de hal te gaan 
en de blauwe deur (groep 3-4) als uitgang te gebruiken. 
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Schoolbieb 
Daarnaast organiseert Bruna de actie "Sparen voor je schoolbieb". Wij willen als school graag het 
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om onze schoolbibliotheek uit te 
breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe 
meer boeken we kunnen uitzoeken. 
  
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
 • U koopt van 6 september t/m 17 oktober 2021 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale 
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 14 november 2021 in op school. 
  
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. 
  
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 
  
• We mogen t/m 15 december 2021 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken in een Bruna-winkel. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 
  
Vertellen over een beroep 
 "Worden wat je wil"… een interessant thema om verschillende beroepen onder de loep te nemen. 
Juffen en meesters zien de kinderen genoeg, maar een keer een bakker voor de klas? Of een 
brandweerman, verpleegster of dierenarts? Dat zou leuk zijn! Wilt u iets vertellen in de klas van uw 
zoon/dochter over uw beroep? Graag! U kunt zich aanmelden door via Social Schools een persoonlijk 
bericht naar de leerkracht te sturen. In overleg zal er dan een moment worden gepland voor een echte 
"work”shop. 
  
Filmmiddag 
Op vrijdag 15 oktober, de dag voor de herfstvakantie, wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een 
filmmiddag. De Aremberg zal veranderen in een grote bioscoop. In alle lokalen wordt een film 
vertoond, zodat de leerlingen kunnen kiezen welke film ze willen kijken. De OR zorgt voor wat lekkers. 
 
Beroepenmarkt 
Voor basisschoolkinderen is er een speciale beroepenmarkt op donderdagmiddag 7 oktober (van 15 
tot 17 uur). In en rond de bibliotheek van Steenwijk staan mensen met interessante beroepen. De 
brandweer en politie staan moet voertuigen voor de bibliotheek om uitleg te geven, vragen te 
beantwoorden en hun materialen te laten zien. In de bieb staan onder meer een dierenarts en een 
ambulancebroeder. Kinderen mogen al hun vragen stellen over deze beroepen en hoe je dat zelf kunt 
worden.  
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Peutergym 


