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30 Sept. Opening kinderboekenweek: en toen…
Fruitproject gaat niet door
Het bezoek van de schoolfotograaf wordt een
half jaar uitgesteld (in overleg met OR)

Ynformaasje 2. 1-9-2020

We zijn dit schooljaar met nieuwe methodes
begonnen:
Voor taal:

De Ark, een fijne school:
De Ark, een fijne school waar we:
moderne methodes gebruiken, de nieuwste
inzichten wat betreft onderwijs volgen, waar we
voorop lopen met onze klus-plus-doe-cultuur-en
sport-klas

Staal is de eerste methode die spelling en grammatica
combineert. De bewezen spellingaanpak van José
Schraven is hierbij het uitgangspunt. Verrassende
thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot
leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen
presentatie of publicatie.
• Opbrengstgericht werken
• Levensechte bronnen
• Beproefde spellingmethodiek

Wereldoriënterend werken met
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur &
techniek

Engels voor midden en bovenbouw: Join in is een
nieuwe actieve methode Engels die enthousiast
maakt en in beweging brengt. Kinderen werken toe
naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze
hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing
staat centraal, maar het communiceren. Met Join
in leren kinderen Engels op een actieve manier.
• Actief Engels leren
• Engels voor het dagelijks leven
• Andere vakken in het Engels

De Zaken van Zwijsen bestaat uit de methode:
Natuurzaken, Tijdzaken en Wereldzaken. En
aanvullend hierop wereldoriëntatiethema’s
en de actuele lessen van Nieuwe Zaken. Samen
vormen ze een doorgaande leerlijn voor de
zaakvakken in groep 5 t/m 8, maar de methodes
zijn ook uitstekend los van elkaar in te zetten. De
sterke punten van De Zaken van Zwijsen:
• wereldoriënterend werken met
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur &
techniek
• maandelijks een extra nieuwe les
gekoppeld aan de actualiteit
• onderzoekend, ontdekkend en
ontwerpend leren
naadloze aansluiting op Veilig leren
lezen
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De klusklas: in deze klas leren kinderen veel
via de praktijk. We zien zelfs technische
wondertjes in deze groep.

De cultuurklas, beeldend werken of cultureel
erfgoed, drama (zie foto) en muziek… er zit voor
iedereen wel wat bij. Kinderen vanaf groep 6
mogen zich inschrijven voor een module van vier
weken (voor sport en/of cultuur)

De plusklas: in deze klas word je uitgedaagd om
nog meer zelf te onderzoeken en te denken. Er
zijn echte onderzoekers bij!

De sportklas; bewegend leren over regels, de rol
van de scheidsrechter, respect en nog veel meer…
De doeklas; Sommige kinderen zijn echte doeners en
leren dan ook graag door te doen! (zie foto: taalles)
Op woensdag krijgen ze dan ook echte “doe”
opdrachten!

Op maandag dinsdag en donderdag en vrijdag zijn alle
kinderen heel hard aan het werk met de modernste
methodes…
Op woensdag kijken we nog gerichter naar onze kids en
werken we met eigen leerdoelen. Soms in de eigen
klas, maar ook in de speciale groepen…
Ik geniet als ik dan iedereen zo vol passie bezig zie!
Een hartelijke groet,
Greet Stulp
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