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Beste ouders en verzorgers,
Wie had dat kunnen denken, opnieuw een schoolsluiting. De berichtgeving daarover heeft u
woensdag ontvangen. Een ingrijpende maatregel die veel doorzettingsvermogen en creativiteit
vereist van ouders de komende week. Voor de leerkrachten is het een periode om het jaar af te
ronden. We gaan overleggen over onderwijsontwikkelingen, evalueren en voorbereiden voor het
komende jaar. We verzorgen ook noodopvang.
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Bericht van juf Lydia
De afgelopen 18 jaar heb ik met plezier gewerkt op De Singelier. Het werk als leerkracht vraagt op dit
moment veel van mij. Daarom ga ik per 1 februari 2022 als onderwijsassistent werken op obs De
Hoekstee in Vledder. Deze aanstelling geeft me de ruimte om een loopbaantraject te volgen. Ik vind
het jammer afscheid te moeten nemen van de leerlingen, ouders en collega’s op onze fijne school.
Vriendelijke groeten,
Lydia Klerks
Gelukkig is juf Lydia de hele maand januari nog bij ons! U begrijpt dat we na de vakantie met
collega’s en groep 3 en juf Jeanette op een passende manier afscheid van juf Lydia gaan nemen.

Juf Judith
Juf Judith is met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een goed verlof toe, een goede
bevalling en een gezond kindje! We kijken er naar uit een berichtje te ontvangen als de baby is
geboren.

Juf Judith wordt op de woensdag en donderdag vervangen door juf Wieke Schoemaker. Een nieuw
gezicht voor onze school. Fijn dat zij met juf Deirdre groep 4 gaat lesgeven.

Executieve functies
Gooi je anker uit! Gooi je roer om! Zet je kapiteinspet op!
Zomaar uitspraken die u bij ons op school in de groepen kunt horen. We werken met de kinderen aan
hun executieve functies.
Executieve functies is een verzamelterm voor denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren
van sociaal en doelgericht gedrag.
Grofweg kun je executieve functies onderverdelen in 2 gebieden: vaardigheden gericht op gedrag en
denkvaardigheden.
Door middel van de metafoor van (het besturen van) de boot laten wij zien hoe de verschillende
executieve functies werken bij kinderen. Het is belangrijk om te weten dat de executieve functies
elkaar sterk beïnvloeden en goed met elkaar moeten samenwerken. We bieden de kinderen kennis
aan over deze executieve functies en leren ze deze functies te herkennen bij zichzelf. Hoe ouder
kinderen worden hoe beter zij zichzelf kunnen sturen en daar willen wij hen graag bij ondersteunen.

Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen.
Wat is Inhibitie?
Inhibitie kan gezien worden als een anker, waarbij het anker
symbool staat voor de rem op het gedrag.
Hulpzin voor het kind: Gooi je anker uit!
Wat is Werkgeheugen?
Het Werkgeheugen zien wij als een landkaart. De landkaart
helpt je informatie (zoals een uitgestippelde route en
bijzonderheden voor deze reis) in je geheugen vast te houden
en waar nodig te bewerken.
Hulpzin voor het kind: Zet het op je landkaart!
Wat is Planning en organisatie?
Dit zijn de vaardigheden die je helpen een plan te maken en
deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Wij illustreren dit aan de hand van een kompas.
Hulpzin voor het kind: Vaar op je kompas!
Wat is Taakinitiatie?
Taakinitiatie is het op tijd en op een efficiënte manier aan een taak beginnen, wat wij uitleggen aan de
hand van een schroef van een boot die de aandrijving verzorgt.
Hulpzin voor het kind: Geef die schroef een zwengel!
Wat is Flexibiliteit?
Wij illustreren dit aan de hand van het roer van de boot.
Alle meters in de cockpit van de boot geven voortdurend nieuwe informatie tijdens het varen. Bij
veranderingen op je route moet je je koers kunnen aanpassen en kunnen schakelen
van het een naar het ander.
Hulpzin voor het kind: Gooi je roer om!

Wat is Metacognitie?
Metacognitie helpt je te reflecteren op je eigen handelen en de situatie waarin je je bevindt. Wij
illustreren dit aan de hand van de kapiteinspet.
Hulpzin voor het kind: Zet je (kapiteins) pet op!

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen maken wij,
zoals u weet, gebruik van de Kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in
groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas,
het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te
verbeteren (curatief).
Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining
gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer zich een
probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om
verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag
en oefenen met nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren kiezen voor
gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor henzelf en de ander.
Ook voor de Kanjertraining hebben we als school onze
aandachtspunten. We zetten op dit moment met de hele school in op zelfsturing. We willen graag
dat kinderen in de groep werken zonder anderen af te leiden, zich met anderen te bemoeien of zich
te laten afleiden. We willen hierbij extra stimulans geven aan een positief leerklimaat in alle groepen.
We gebruiken de executieve functies en de Kanjertraining dus naast elkaar!

Lezen in de vakantie
Tijdens deze schoolsluiting krijgen de leerlingen geen schoolwerk mee naar huis. Wel krijgen alle
leerlingen bibliotheekboeken van ons mee. Dit doen we omdat wij willen stimuleren dat kinderen
veel blijven lezen of worden voorgelezen. Door elke dag een kwartiertje te lezen onderhouden de
leerlingen hun leesniveau, breiden zij hun woordenschat uit en beleven zij, met de personen uit het
boek, avonturen!
U vindt hier informatie over op de site van de IJsselgroep, https://www.ijsselgroep-ed.nl/blog/747samen-lezen-in-de-kerstvakantie. In de bijlage vindt u informatie van de bibliotheek.
Na de vakantie ontvangen we graag de bibliotheekboeken meteen weer terug op school, zodat wij
ook op school kunnen blijven lezen.

Verjaardag
Afgelopen dinsdag was ik, Marijke, jarig. Tot mijn verrassing ben ik erg verwend door collega’s,
kinderen en nog meer mensen! Het was een speciale verjaardag, want ik ben 50 jaar geworden. Het
was een leuke en bijzondere dag, dank daarvoor. Voor het tweede jaar op rij kregen we, precies op
mijn verjaardag, te horen over een schoolsluiting. Ik hoop dat dat volgend jaar anders zal zijn!
Beste wensen
We hopen dat dit de laatste keer is dat we de scholen moeten sluiten en dat we in 2022 gewoon naar
school kunnen. We willen u bedanken voor uw steun en medewerking. We doen dit samen en steeds
in goed overleg. We hebben genoten van het kerstontbijt en
danken de ouderraad voor hun flexibiliteit. We hopen alle
kinderen op maandag 10 januari weer op school te zien, maar
we houden alle coronamaatregelen, ook in de vakantie, in de
gaten.
Langs deze weg wensen we u hele fijne feestdagen en een
mooi en gezond 2022!
Namens het team van De Singelier,
Marijke Moen

In de bijlage vindt u informatie van de bibliotheek.

