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Welkom bij Superboek

OUDERS
Honden niet toegestaan op schoolpleinen
De regel is er al jaren, maar toch even een reminder voor
iedereen. Honden, groot of klein, zijn niet toegestaan op de
schoolpleinen. We zien de laatste tijd regelmatig honden op
het schoolplein lopen. Hoe schattig sommige kinderen het
ook vinden, het is niet toegestaan. Wij vertrouwen erop dat
iedereen zich aan deze regel zal (gaan) houden.

Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is
lezen vooral moeilijk. Superboek helpt je daarbij! Bij
Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm,
in braille of Jumboletter voor alle leeftijden. Heb je een
leesbeperking en ben je onder de 18 jaar? Word dan nu gratis
lid van Passend Lezen Je krijgt dan onbeperkt toegang tot
Superboek. De collectie van Superboek bestaat uit ruim
14.000 jeugdboeken en ongeveer 20 tijdschriften. Van Jip en
Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek
tot De waanzinnige boomhut. Meer informatie via:
www.superboek.nl

Rondje rekenspellen
Rekenspellen voor thuis. Er zijn veel spellen waarmee kinderen
kunnen leren rekenen. Ze oefenen er bijvoorbeeld de tafels
mee, ze leren tellen en vergelijken van hoeveelheden of ze
leren bijvoorbeeld omgaan met getallen. Meer informatie via:
https://www.rondjerekenspel.nl/thuis

Egg-Drop-Challenge groepen 4

Chromebooks in gebruik
Deze week heeft operatie Chromebook een vervolg
gekregen. Achter de schermen waren juf Madelon en Erik al
maandenlang druk bezig. En nu kwam de eindsprint. Alle
leerkrachten en kinderen van de groepen 6, 7 en 8 konden
met de nieuwe Chromebooks aan de slag. Voor de groepen
3, 4 en 5 staat er ook een aantal Chromebooks klaar. En wat
jammer als er een grote internetstoring is op de dag van
introductie. Die leidde wel tot flinke zweetdruppels, maar
uiteindelijk hoorden we uit steeds meer kelen lovende
geluiden komen. De kinderen vinden het fantastisch om op
hun eigen Chromebook te werken. En ze zien nu nog maar
het topje van de ijsberg van alle mogelijkheden. De komende
maanden is voor iedereen een mooi, groot leermoment.

Onlangs de aftrap van een van de leukste
SOLve|IT-lessen van het jaar,
de zogenaamde ‘Egg-Drop Challenge’
voor de groepen 4! In groepjes moesten de kinderen een
manier bedenken om een ei van de hoogste trap van de
school te gooien... zónder dat hij breekt..! Daarvoor mochten
ze in een speciale ‘winkel’ in ons eigen Bron Theater allerlei
materiaal kopen, om een constructie te bedenken die de val
van het ei zou breken. Ieder groepje kreeg daarvoor 186
zogenaamde Sollars, de door meester Roald bedachte
munteenheid waarmee betaald kon worden in de winkel.
Tutoren uit hogere groepen runden de winkel, en de kinderen
moesten goed nadenken waar ze hun geld aan uit gaven.
Uiteindelijk hebben de alle groepjes hun ei van de trap
gegooid, en (bijna!) alle eieren hebben het overleefd!
SOLve|IT-meester Roald vertelt:
‘Alles draait bij SOLve|IT om één ding: creativiteit. Soms is het
jammer dat mensen bij het woord ‘creativiteit’ voornamelijk
denken aan knutselen of tekenen, maar creativiteit is zoveel
meer dan dat. Creativiteit laat zich ook uitdrukken in
vindingrijkheid, in handelen, in manier van denken, maar ook
in sport (denk maar eens aan ‘creatieve spelers’ als Cruijff,
Messi of De Roon ), of in sociale omgang. Ik denk dat er
heel veel succes te behalen is in het effectief aanboren van
creativiteit. Dat vind ik bij SOLve|IT heel belangrijk, en bij elke
les die ik bedenk vraag ik me dan ook altijd af: is er
nadrukkelijk ruimte voor de creatieve component? Want bij
heel veel lessen die binnen het spectrum van de 21e eeuwse
vaardigheden vallen, wordt juist dát vergeten. Dan zie je
bijvoorbeeld codeerlessen waarbij kinderen enkel codes
klakkeloos overtypen zodat er ‘iets gebeurt op het scherm’,
maar échte ruimte voor creativiteit is er niet. Daarom vind ik
het zo belangrijk dat kinderen juist handelend bezig zijn, ‘out
of the box’ mogen denken, ervaren, vindingrijk mogen zijn,
leren samenwerken... Bij SOLve|IT moet -zoals de naam al
verraadt- echt iets ‘op te lossen’ zijn..! Daarom probeer ik
bijvoorbeeld in de bovenbouw ook te vermijden dat kinderen
alléén maar bezig zijn met reproduceren van allerlei
technische handelingen, of alleen maar met operatieve
aspecten van bepaalde ‘gadgets’ aan de gang kunnen. Dat is
één aspect, maar zou slechts een middel moeten zijn om een
hoger -creatief!- doel te bereiken. Ik denk dat zowel De Egg
Drop Challenge voor groep 4 en Stellingen op SOL voor groep
7 en 8 beide heel veel ruimte beiden daarvoor. Wat ik zelf heel
waardevol vond van vandaag is dat het er niet toe deed of de
challenge nu lukte of niet. We denken vaak zo snel in ‘goed of
fout’ en zijn snel geneigd heel productgericht te zijn, maar bij
SOLve|IT is het (creatieve) proces van ‘trial and error’ vele
malen belangrijker.’

Juf Ingrid 40 jaar in het onderwijs
Hoeveel klassen zal juf Ingrid de afgelopen veertig jaar wel
niet voorbij hebben zien komen in haar
handvaardigheidlokaal? En hoe vaak zal zij in november al
wel niet die fraaie
spoken hebben
gemaakt. Gezien
de beperkingen
op dit moment
kan het jubileum
nog niet groots
gevierd worden,
maar wat in het
vat zit, verzuurt
niet. Vooralsnog
gewoon lekkere
koeken bij de
koffie. En juf
Ingrid:
gefeliciteerd he.

Roan, Nick en Samantha doen verslag SlimmerIQuiz
Wij hebben woensdagmiddag 4 november meegedaan aan
de online SlimmerIQuiz, omdat we klassenwinnaars (groepen
8) bij de Bronderzoekers zijn geworden. Wat is de
SlimmerIQuiz? Dat is een quiz waar heel veel plusklassen uit
Nederland aan mee doen. Voor deze quiz is Nederland door
de organisatie verdeeld in regio´s. Een stuk of vier of vijf. De
middag dat de Scholenronde was, hebben we drie delen
gemaakt: deel 1 waren 16 vragen, deel 2 waren 5 vragen en
deel 3 waren 30 vragen.
Het was heel erg leuk om de quiz te maken!
Het waren leuke vragen, maar vaak ook heel moeilijk. Je
kreeg soms ook punten voor de creativiteit van de
antwoorden. Een voorbeeldvraag: Er zijn 57 dieren. Het zijn
kippen en varkens, er zijn 144 poten. Hoeveel varkens en
hoeveel kippen zijn er? Wij zelf hadden hem niet goed. Want
wat ook heel moeilijk was, is de tijdsdruk. Want je hebt soms
maar heel weinig tijd. Per opdracht is dat verschillend.

We weten nog niet of we door zijn
naar de finale.
Ook wij van de groepen 7, Roan, Nick
en Samantha, vonden het heel leuk.
Het was een uitdagende quiz.
De spanning was heel hoog. Dingbats vonden
we het leukste. Het was wel spannend of het goed zou gaan
met de verbinding, maar uiteindelijk ging alles goed. De
vragen waren wel moeilijk. We zijn heel erg benieuwd of we
doorgaan naar de volgende ronde. We vonden het jammer
dat we door corona niet naar Gorinchem konden, maar online
vonden we het ook leuk.

Sintviering
Het Sintfeest is dit jaar toch wel anders dan andere jaren.
Maar dat is met veel dingen op dit moment. Sint komt niet
langs op school. Dit heeft hij middels een filmpje aan alle
kinderen verteld. Wel gaat de Sint met de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 videobellen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben op 4 december
een leuke ochtend met surprises en gedichten.
Alle kinderen zijn op vrijdag 4 december van 11.45/12.00 uur
vrij.

Rommelpiet is toch langs geweest
Ondanks het nadrukkelijke verzoek van veel juffen heeft
Rommelpiet toch een bezoek gebracht aan SOL
Admiraal/Krommeweg. En wat heeft hij er een puinhoop van
gemaakt. In veel groepen waren de tafels en stoelen
omgegooid en ook de schoenen van de kinderen waren
verstopt. Voor de kinderen wel altijd enorm spannend en leuk.

Jade uit groep 7 wint voorleeskampioenschappen
SOL Admiraal/Krommeweg
In het Brontheater vond de finale plaats van de
voorleeskampioenschappen van de groepen 7 en 8 van SOL
Admiraal/SOL Krommeweg. Dit jaar wel in een andere setting
dan anders. Normaal gesproken zit het theater vol met zes
groepen, maar dat mocht nu dus niet. De zes kandidaten
hebben stuk voor stuk een perfect stukje voorgelezen. Het
waren achtereenvolgens Odette, Sophie, Jade, Isa, Britt en
Lars die het podium beklommen. Een korte pauze volgde
voor de jury, bestaande uit Eef, Petra en Sonja, Dit trio heeft
echt verstand van zaken, want bij elkaar toch ruim 120 jaar
onderwijservaring.
Alle deelnemers kregen uit handen van juryvoorzitter Eef een
leuke attentie, maar de mooiste was wel voor Jade uit groep
7 van meester Coen. Jade ontving een oorkonde, een bon en
een fraai T-shirt. En wat gaat ze daar trots in rondlopen. Het
was een gezellige middag.

Logopedie wordt in de meeste gevallen
100% vergoed door de zorgverzekeraar,
mits er een verwijzing is van huisarts,
tandarts, orthodontist of medisch
specialist. Als SOL Admiraal / Krommeweg
werken we nauw samen met logopediepraktijk
De Spraakfabriek en logopediepraktijk Zonboog in
gezondheidscentrum De Volgerlanden. Meer informatie over
logopedie is via de IB-ers van SOL Admiraal/Krommeweg en
bij beide logopediepraktijken verkrijgbaar:
De Spraakfabriek: 0180-428690
Gezondheidscentrum De Volgerlanden: 078-6256666

Nieuwe website
Achter de schermen zijn we volop bezig met de ontwikkeling
van twee nieuwe websites. De oude sites voldeden absoluut
niet. De voorbereidingen zitten er voor SOL Admiraal / SOL
Krommeweg voor 90/95% op. En dat betekent dat de
lancering niet al te lang op zich zal laten wachten. Uiteraard
wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

OPVANG
Nieuw materiaal voor peuterspeelgroep en
dagopvang

Logopedie is enorm belangrijk
Voor veel kinderen is de hulp van een logopediste een
uitkomst. De logopediste is gespecialiseerd op het gebied
van taal (zinsopbouw, woordenschat en taalbegrip), spraak
(onduidelijk spreken, klanken niet kunnen zeggen), stem,
adem, gehoor, mondmotoriek, OMFT (na verwijzing van
orthodontist), stotteren en broddelen, problemen met
auditieve functies en neurologische problematiek
(slikproblemen).

De kinderen van de peuterspeelgroep en dagopvang van SOL
Krommeweg hebben nieuw speelgoed. De pedagogisch
medewerkers
waren helemaal
in hun nopjes
toen de dozen
binnenkwamen.
Na het
uitpakken
wisten ze het
zeker: Dit gaat
voor heel veel
speel- en
leerplezier zorgen.

