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De inrichting van de lokalen 

 
Bij Onderwijs 4 de Nieuwe Tijd hoort dat wij de lokalen van de school vanaf 

volgend schooljaar gaan verdelen in twee rekenateliers, twee taalateliers, 

een wereldoriëntatieatelier, een creatief atelier, een techniekatelier en 

natuurlijk twee lokalen voor ons kleuterplein. 

 

Waarom willen we dit en wat is de meerwaarde van het inrichten van 

lokalen voor één vakgebied? 

 

Leren doe je niet alleen uit boeken en ook niet alleen met een iPad of een 

computer. 

Voor jonge kinderen zijn het spel en het luisteren naar verhalen belangrijke 

manieren om te leren.  

Voor oudere kinderen zijn drie leeractiviteiten essentieel: 

 

Onderzoeken. Dit houdt in dat leerlingen zelf antwoorden zoeken op hun 

vragen. Hiervoor is het belangrijk dat de omgeving (o.a. het lokaal) een rijke 

leeromgeving heeft, waarin het kind de materialen kan vinden die hij wil 

gebruiken bij dit onderzoek. Bij dit onderzoeken is doen met je handen heel 

belangrijk. 

 

Informatie zoeken, vinden en verwerken. Kinderen moeten hun weg leren 

vinden in de wereld vol informatie. Op school moeten de kinderen de 

strategieën leren om informatie te kunnen verwerken. 

 

Interactieve games. De digitale wereld kan een geschikte speel- en leerplaats zijn en een plek innemen in de rijke 

leeromgeving. 

 

Door elk lokaal in te richten met materialen voor een bepaald vakgebied krijg je een structuur waarin het 

gemakkelijker is om hierin je weg te vinden. Alle materialen die passen bij rekenen vind je dus in het rekenatelier, alle 

materialen voor taal en spelling in het taalatelier enzovoort. 

 

Door deze inrichting heeft de leerkracht die de instructie voor bijvoorbeeld het rekenen 

verzorgt de materialen die daarvoor nodig zijn allemaal bij de hand. Tevens kunnen de 

leerlingen deze materialen gebruiken voor de verwerking van de instructie en het 

onderzoekend leren. De inrichting ondersteunt daarmee de ontwikkeling van de 

kinderen en biedt rust en structuur.  
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Het orkest van Almelo 

 
Het orkest van Almelo nodigt je voor een muziekspektakel voor jou en je hele familie! 

Wanneer:  26 november 2016 

Tijd:   14.00 – 15.00 uur met een inloop vanaf 13.30uur. 

Adres:   Rotsduif 22 in Almelo 

 

Het lijkt een hele normale muziekvoorstelling te worden, maar niks blijkt minder waar! Via de webcam hebben we 

onverwachts 'live' contact met 6 muzikanten in de MuziekWereld! Een onwerkelijk verhaal dat zich zowel op een 

levensgroot scherm als live op het podium afspeelt begint! 

 

Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met meer informatie. Opgave voor dit muziekspektakel kan via e-mail. 

 

Diploma 

 

Emily Jones heeft haar zwemdiploma A behaald. 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 

Nieuws van het kleuterplein 

 

We werken nog steeds over Sinterklaas. 

In groep 2 hebben we de letter S aangeleerd.  

We zingen liedjes over Sinterklaas, we rijmen woorden.  

We maken zwarte pieten van klei. Ook volgen we het 

Sinterklaasjournaal.  

Op maandag 28 november mogen onze groepen pepernoten 

bakken. We zoeken nog hulpouders/grootouders. 

Op de witte kast in de hal van het Kleuterplein hangt een opgave 

lijst. Komt u onze pietjes helpen? 

Het boek van de week in groep 1 is: Nicolaasje. 

Het boek van de week in groep 2 is: Kasper kan niet slapen. 

Volgende week dinsdag komen er studenten van het ROC pietengym geven. We hebben er nu al heel veel zin in! 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Vrede  

Jesaja 2-1:5, 11:1-10  

Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar Jesaja gelooft dat het 
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anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er komt vrede voor iedereen. Uit de familie van 

koning David zal iemand komen die de geest van de Heer met zich meedraagt. 

 

Verhalen:  

Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5  

Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17  

Het vrederijk, Jesaja 11:1-10 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

26 november  Noa Lucassen  groep 8  11 jaar 

 

 
 

 


