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NIEUWSBRIEF
Tweewekelijkse nieuwsbrief met informatie over
OBS de Woordhof in Hummelo. Onze school is een onderdeel van
Scholengroep IJsselgraaf

Teamscholing cognitief talentvolle leerlingen
Op OBS de Woordhof vinden we het van belang om alle kinderen handvatten te geven om
hun (leer)houding, vaardigheden, zelfbeeld; kortweg talenten te ontwikkelen. Onze uitgangspunten die we gezamenlijk geformuleerd hebben zijn daarbij onze didactische onderlegger. Zo vinden we het belangrijk dat àlle kinderen zich kunnen ontwikkelen volgens een
eigen ononderbroken route.

Kinderen die cognitief getalenteerd zijn, kunnen in de reguliere klas niet altijd volledig hun
cognitieve talent ontwikkelen. Ze hebben daar een iets andere aanpak voor nodig en vooral
de mogelijkheid om zich te kunnen spiegelen aan andere kinderen in een groep met gelijkgestemden. Om ook deze kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden, hebben we
binnen Scholengroep IJsselgraaf een aanbod ontwikkeld die we ‘de Talentklas’ noemen. De
afgelopen 4 jaar hebben we onderzocht wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn van kinderen die cognitief getalenteerd zijn. Deze onderwijsbehoeften zijn op een aantal punten
anders dan van andere kinderen.
Met ingang van dit schooljaar gaat ook een aantal leerlingen van OBS de Woordhof op
dinsdag naar deze Talentklas.
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Naast het aanbod van de Talentklas is een aangepast programma in de eigen klas ook van
belang. En om daar als team gezamenlijk meer handvatten voor te krijgen, starten we
vandaag met een teamscholing (geleid door Patty van Scherpenzeel) over dit thema. Deze
scholing zal in november nog een keer een vervolg krijgen. We houden u op de hoogte van
de ontwikkelingen over dit thema.

Muzieklessen ‘Cup a Music’!
Misschien heeft u het al wel gehoord van uw zoon en/of dochter maar afgelopen maandag
zijn voor alle groepen de wekelijkse muzieklessen gestart, gegeven door de enthousiaste
muziekdocenten van ‘Cup a Music’! (Kent u ze nog van de meester- en juffendag vorig
schooljaar toen we een concert “Rhythm on trash” gaven?).
Met inzet van onze werkdrukmiddelen komen er de rest van het schooljaar iedere week in
alle groepen (in 3/4 en 4/5 om de twee weken omdat zij ook al AMV lessen krijgen van de
muziekschool) docenten die de kinderen op allerlei gebieden muzieklessen zullen geven:
van tovertrommelen bij de kleuters tot Soundation (componeren op de computer) in de
bovenbouw, van robotdans tot Afrodance; kortom een heel gevarieerd muziek en dansaanbod voor alle kinderen in ieder geval tot het einde van dit schooljaar!
De lessen zullen, afhankelijk van de docent, op verschillende dagen in de week worden
aangeboden en uiteraard zullen we tegen het einde van het schooljaar zorgen voor een
spetterend optreden voor u als ouders om alles wat we geleerd hebben te laten horen en
zien!
Afgelopen maandag was al een feestje, we kijken erg uit naar de volgende lessen!

Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest vindt dit jaar weer plaats op 5 december. De kinderen zijn, net als
voorgaande jaren, die dag om 12.00 uur vrij van school. Dit staat echter niet vermeld op
onze jaarplanning.

Mocht dit onverhoopt problemen opleveren, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht of
bij Martine. Dan kunnen we samen op zoek naar een oplossing.

Welkom op de Woordhof
Luca Lemmens
Mieke van Rijswijk
Liz van Rijswijk
Agenda
Woensdag

27-11

Ouderpanel

Donderdag

05-12

Sinterklaasfeest, leerlingen
12.00 uur vrij

Donderdag

19-12

Kerstviering

Vrijdag

20-12

Start kerstvakantie om 12.00 uur
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