Bosbode 9, 25 januari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Een echte winterweek met
sneeuwpret! Voor het verkeer een
kwelling, voor de kinderen een
feest! Eindelijk bleef de sneeuw
weer eens liggen en kon er plezier
gemaakt worden in de sneeuw.
Laten we hopen op nog wat
winterse dagen!

Chromebooks
Sinds een paar maanden hebben wij
op school niet alleen de beschikking
over de vaste computers en de
laptops, maar ook over 24
Chromebooks. Deze Chromebooks
zitten in een verrijdbare kar, die je
gemakkelijk de klas in kunt rijden.
De voordelen zijn dat ze snel
opstarten, licht van gewicht zijn en
een lange accuduur hebben.
Vanwege deze voordelen worden
Chromebooks veel in het onderwijs
gebruikt. Bij ons op school worden
ze gebruikt als wij met de hele klas
tegelijkertijd de computers willen
gebruiken. Onze methodes hebben
goede software die we daarvoor
kunnen inzetten. Nieuwsbegrip
(begrijpend lezen met het nieuws
van de dag) heeft bijvoorbeeld
interactieve opdrachten. De
kinderen zien meteen of ze een
opdracht goed hebben gedaan of
krijgen een herkansing. De
leerkracht kan ervoor kiezen om de
tekst en de opdrachten te laten
voorlezen. Dat is erg handig voor
kinderen met een lager leesniveau
of dyslexie. Ook Staal (onze taal- en

spellingmethode) heeft digitale
oefeningen voor woordenschat en
spelling. In plaats van het maken
van oefeningen in het spellingschrift
kan de hele klas nu tegelijk oefenen
met bijvoorbeeld de woorden van
het blok.
Binnenkort gaan wij met rekenen
het digitaal toetsen uitproberen. Dit
heeft als voordeel voor de
leerkracht dat de toets meteen is
nagekeken. De kinderen krijgen
hierna automatisch oefeningen
aangeboden om een bepaald
onderdeel nog eens extra te
oefenen. In het kader van de hoge
werkdruk in het onderwijs scheelt
dit de leerkrachten mogelijk een
hoop tijd.

Belangrijke data!
Noot: In de jaarkalender
2018-2019 staat een fout
over de lengte van de
zomervakantie. Deze loopt
van 13-7-2019 t/m 25-082019!!
28 jan
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8 feb
15 feb
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24 feb

Adviesgesprekken
groepen 8
Inloopochtend 8.308.45 uur
Intekenlijsten
rapportgesprekken
Rapporten mee
School tot 14.00 uur!!
Voorjaarsvakantie!

Nieuwe website!
Het zo ver! De nieuwe website van
de Bosbouwers is klaar!
U kunt hem bekijken via:
http://debosbouwers.nl/
Binnenkort ontvangt u verdere
informatie over de schoolapp.
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