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Werken in het onderwijs 

Speel je al een tijdje met de gedachte om weer te gaan studeren en lijkt werken in het 

onderwijs jou een leuke uitdaging? Kijk dan eens mee op de online informatieavond over 

de deeltijd pabo en de ad-Pedagogisch Educatief Professional van Iselinge Hogeschool 

(Doetinchem) op 20 mei vanaf 19.00 uur. Onze deeltijdopleidingen zijn een mooie com-

binatie tussen leren en werken. Voor meer informatie en aanmelden: www.iselinge.nl/

informatieavonddeeltijd. 

Groep 1 

Thema/letter/onderwerpen groep 1: In week 20, 21 en 22 werken de kinderen van 

groep 1 over het thema; dieren. 

We werken rondom de letter “d”. (Welke woorden/voorwerpen beginnen met de “d“ 

vooraan?) In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; 

· Oefenen van de telrij van t/m 12. (evt. lager/hoger) 

· Terugtellen van 12 t/m 0. 

· Cijfersymbolen van t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen en koppelen aan hoeveelhe-

den. 

· In de huishoek op de vide oefenen van rollenspel rondom ‘dierenartsenpraktijk’ met 

behulp van rollenkaarten, kassa, geld, medicijndoosjes, verband, spuitjes, enz. 

· In de bouwhoek oefenen om samenwerkend te bouwen aan een ''dierentuin''. 

· Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (lettergrepen/stukjes) in woorden 
met de “d” vooraan. 
· Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k, f, z, 
l, n, m en d met de klankgebaren erbij. 
· Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over dieren. 

· Liedjes/versjes over dieren. (Eindrijm oefenen)  



MR vergadering 

  

12 mei jongstleden hebben we als MR vergaderd. In deze vergadering hebben we het gehad over hoe het on-

derwijs nu gaat en dan m.n. over het hybride lesgeven. Is er een update gegeven over de stand van zaken rond-

om de sporthal en toelichting gegeven op het 3de en komende subsidietraject. Alle informatie is terug te lezen 

in de notulen van deze vergadering, die binnenkort op de website komt. 
Beste scholen, 

 

Avond4daagse 

Het is weer zover, de jaarlijkse avondvierdaagse voor jong en oud! 

Vanwege de coronamaatregelen zullen we de avondvierdaagse in aangepaste vorm gaan organiseren. 

Dit jaar is het de kans om samen met ouders/verzorgers, broer, zus of een vriend(in) de medaille te verdie-

nen!  

Via een online app kan de avondvierdaagse gelopen worden en na vier keer wandelen is de medaille voor jou! 

Meer informatie staat in de bijgevoegde brief. 

Zouden jullie deze brief willen verspreiden onder alle kinderen/ouders van 

jullie school? 

 

Alvast bedankt!  

Met vriendelijke groet, 

Jong Gelre Ruurlo 
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 HELP! Mijn kind verdwijnt in social media/gamen! 
Webinar voor ou- ders/opvoeders op donderdag 

3 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamen, de smartphone, YouTube, Instagram, Fortnite: de digitale wereld is voor jongeren de 

wereld waar het allemaal gebeurt. Helemaal nu. Maar zonder het zich bewust te zijn, kunnen zij 

zich hier ook helemaal in verliezen. Wat doen jongeren nou precies in deze wereld? Wat maakt 

deze wereld zo verslavend en waarom is het (jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je 

hiermee om als ouder? Daar gaat het om tijdens de gratis webinar  ‘HELP! Mijn kind verdwijnt in 

social media en gamen’ van het Preventie Platform Jeugd. 

 

Ervaringsdeskundige en psycholoog Laurens Veltman laat vanuit eigen ervaringen en theorie zien hoe het komt 

dat jongeren zichzelf gemakkelijk verliezen in de digitale wereld en waarom het als ouder soms lastig is ze te 

bereiken. In dit webinar ontdek je vervolgens wat helpt om weer in contact te komen en bij te sturen op (de 

mate van) digitaal gedrag. De inhoud wordt medebepaald door aan te sluiten op vragen en ervaringen van ou-

ders, dus eigen inbreng is zeer welkom!  

 

Meer informatie en aanmelden 

De webinar is op donderdagavond 3 juni. Vanaf 19.30 is er een digitale inloop, we starten om 20.00 uur en ver-

wachten rond 21.15 uur af te ronden. Wilt u meer weten of aanmelden? Ga naar 

www.preventieplatformjeugd.nl.    

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten Aal-

ten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. 

Het hele jaar door organiseert het Preventie Platform Jeugd allerlei (gratis) trainingen en workshops rond op-

voeden en opgroeien. Kijk op de website voor het actuele aanbod!  

 

Jarigen 

22 mei  Suze  Gr. 1 

24 mei  Joris  Gr. 8 

24 mei   Teije P  Gr. 8 

28 mei  Lars  Gr.8 

28 mei   Teije v L.  Gr. 8  

1 juni  Wout  Gr. 3B-4A 

2 juni  Sam  Gr. 6-7 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

In groep 1 hebben we de afgelopen weken 3 stoeltjes erbij gezet voor:  Torben, Pelle, en Floris, wij wensen hen 

een fijne tijd toe bij ons op school! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 3 juni. 

 

http://www.preventieplatformjeugd.nl

