MAANDBRIEF MAART 2020
Is uw kind actief op Social Media?
Facebook, WhatsApp, Instagram en Snapchat zijn niet meer weg te denken
uit ons leven, noch uit het leven van onze kinderen. Maar wat is de invloed
van deze media op uw kinderen en op hun identiteitsontwikkeling? Wat zijn
de risico’s? En hoe kunt u als ouder/verzorger uw kinderen het
beste begeleiden hierin? Tijdens de ouderinformatieavond op
maandag 9 maart komen deze vragen én vele andere aan bod.
Komt u ook? U kunt zich via Social Schools aanmelden maar
gewoon binnenlopen mag ook. We starten om 19.30 uur.
Ouders in de school….
Na het wegbrengen van uw zoon/dochter nog even napraten met een andere
ouder/verzorger? Of op woensdagmiddag even op uw kind uit de bovenbouw
wachten? Het is voor andere kinderen én voor ons als leerkrachten prettiger
dat u dat buiten het schoolgebouw doet. Wij zijn namelijk nog hard aan het
werk. Deze afspraak willen we daarom hier nog even herhalen. Houdt u hier
rekening mee? Natuurlijk, als het regent kunnen ouders/verzorgers en
kinderen van groep 1 /2 op woensdagmiddag even wachten in de grote hal.
Rekenonderwijs op de Vink
In de themanieuwsbrief van februari 2019 besteden we
ook al aandacht aan rekenen. Ieder mens komt
voortdurend situaties tegen waarbij getallen en
rekenvaardigheden een rol spelen. Vaak staan wij daar
niet eens bij stil, omdat deze zo gewoon en alledaags
zijn en het denkwerk automatisch gaat. Wij willen onze
leerlingen goed voorbereiden op de toekomst en
daarom neemt het rekenonderwijs op de Vink een belangrijke plaats in. Wij
werken continu aan het verbeteren en moderniseren ervan. Een greep uit de
(bijzondere) activiteiten rondom ons rekenonderwijs:
• Met ingang van volgend schooljaar gaan we werken met een nieuwe,
eigentijdse rekenmethode. Het selectieproces is in volle gang. We gaan
in april en mei uit verschillende methodes proeflessen geven en
natuurlijk de mening van de leerlingen vragen hierover.
• Op donderdag 19 maart a.s. vindt de landelijke KANGOEROErekenwedstrijd plaats. Onze school doet hieraan met bijna 50 kinderen
mee.
• Voor alle leerlingen is er op woensdag 25 maart a.s. de Grote
Rekendag. Thema van dit jaar: de getallenfabriek. De leerlingen
onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee
kunt doen.
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Om de deeltafels én de tafels van vermenigvuldiging te blijven
oefenen, kunnen onze leerlingen sterren voor het Tafeldiploma halen.
Het eerstvolgende toetsmoment is op donderdag 26 maart a.s. Op
school oefenen we deze sommen natuurlijk regelmatig. Voor thuis zijn
er veel leuke spelletjes en apps beschikbaar. Voor tips kunt u altijd bij
de leerkracht(en) terecht.

Ons project: UITVINDINGEN
Altijd weer een hoogtepunt; het project op de Vink. Dit jaar gaan we aan de
slag rondom uitvindingen. Er zal weer veel gemaakt, geschreven, getekend,
onderzocht én gerekend worden. Het Technolab
verzorgt een deel van de lessen. Wat we precies allemaal
gaan uitvinden ….. is nog geheim. U kunt de resultaten
komen bewonderen tijdens de tentoonstelling op
dinsdag 17 maart van 16.00 tot 17.00 uur. U komt toch
ook?
Enthousiast over 3D-printers, robotica, computerprogramma’s, film- en
muziekapparatuur?
Dan kan je zoon/dochter elke vrijdagmiddag aan de
slag bij BplusC in het i-LAB. Dit is een ’maakplek‘ voor
kinderen met creatieve ideeën en belangstelling voor
media en techniek. Je kunt hier gratis terecht. Zie voor
het programma van maart en april
https://www.bplusc.nl/bibliotheek/i-lab/vrije-werkplaats/.
Elke laatste zondagmiddag van de maand kunnen
kinderen (tegen betaling) een i-Lab workshop volgen.
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