Maandinfo maart 2019
Inleiding
Beste ouders,
Bezoek Nederlandse onderwijsinspecteur
Op dinsdag 12 en woensdag 13 februari j.l. vond het vierjaarlijkse bezoek plaats van de Nederlandse
onderwijsinspectie. Mevrouw Karin Plantinga kwam twee dagen met ons meelopen. Zij heeft alle klassen
bezocht en lessen geobserveerd, gesproken met leerkrachten, ouders, bestuur, directie en de Remedial
Teacher, documenten bestudeerd en zich zo een oordeel gevormd over onze school. Na afloop heeft zij een
presentatie gegeven aan de teamleden en een afvaardiging van het bestuur en haar bevindingen uiteengezet.
Zij was tevreden en wij zijn dan ook weer ‘geslaagd’! Ook heeft zij wat aandachtspuntjes gegeven waar wij de
komen vier jaar aan gaan werken. Het officiële inspectierapport wordt ons in de loop van de komende maanden
toegestuurd en zal ook op de website terug te lezen zijn.
Gezonde snack
Wij vragen wij u om een gezonde snack mee naar school geven. Fruit, rauwkost, crackers… Geen zoetigheid.
Dank u wel!
Trakteren in de klas
Als een kind jarig is, mag hij of zij trakteren en dat vinden wij erg leuk. We vieren dan gezamenlijk de
verjaardag, de jarige wordt in het zonnetje gezet, het is feest in de klas! Wij vinden zoete traktaties geen
probleem, bij een verjaardag hoort iets lekkers. Wel zien wij steeds vaker dat er nogal grote hoeveelheden
lekkers wordt meegebracht. Kinderen kunnen dat niet op, het gaat in de tas mee naar huis en dat roept weer
vragen op bij de ouders. Wij vragen u dan ook om niet te uitbundig te zijn. Méér is niet per definitie leuker of
beter, een kleine traktatie is echt genoeg. Iets lekkers om met elkaar in de klas op te eten. Dank u wel.
Oranjefeest
Wij willen u bij deze vast informeren over ons jaarlijkse Oranjefeest in het kader van de Koningsdag. Het feest
zal dit jaar zijn op zaterdag 27 april, wij zijn nog aan het onderzoeken waar het feest gaat plaatsvinden,
vermoedelijk zal dit niet neer op het Plaza del Carmen zijn, aangezien de gemeente Madrid daar kosten voor
in rekening brengt tegenwoordig. U wordt nog uitgebreid op de hoogte gebracht van dit evenement.
Vertaalcommissie
Mede dankzij een enthousiast groepje ouders die de documenten die wij naar u opsturen voor ons vertaalt,
kunnen wij alles in twee talen uitsturen. Dit werk wordt makkelijker en sneller naarmate er meer mensen in
deze vertaalcommissie zitten.
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die onze vertaalcommissie willen versterken. Spreekt u beide talen goed
en hebt u tijd en zin, geeft u zich dan op bij Manuela of Janneke.
Naschoolse opvang SERAC en communicatie over losse dagen opvang en ophalen
Wij hebben u enige tijd geleden een document opgestuurd waarin de gang van zaken omtrent onze naschoolse
opvang uitgebreid staat uitgelegd. Dit document komt voor uit de wens om wat meer structuur aan te brengen
wat hopelijk voor meer duidelijkheid en daarmee veiligheid zorgt. Het is belangrijk dat u weet bij wie u moet
aangeven of uw kind naar de naschoolse opvang gaat, of juist niet. Of uw kind door iemand anders zal worden
opgehaald of voor een keer niet naar de naschoolse activiteit zal gaan. Dit staat allemaal omschreven in dit
document dat ook terug te vinden is op de website.
In het kort twee belangrijke zaken uit dit document:
 De naschoolse opvang heeft een eigen e-mailadres: extraescolares.hdll@gmail.com Gebruikt u dit adres
alstublieft voor het aan- en afmelden bij de opvang.
 Wordt uw kind opgehaald door iemand anders, dan graag bij de school aangeven, én bij de naschoolse
opvang als het kinderen betreft die naar de naschoolse opvang en/of activiteiten gaan.

Kinderen van wie niet is doorgegeven dat ze niet met de persoon meegaan die ze normaalgesproken komt
halen, kunnen wij helaas niet weg laten gaan zonder uw expliciete toestemming.
Ouderavond internetgebruik
Op woensdag 20 maart om 20:00 uur organiseren wij de jaarlijkse ouderavond op school over
veilig gebruik van internet door kinderen. Wij zullen het o.a. hebben over de gevaren die internetgebruik met
zich meebrengen en het belang van goede begeleiding door de ouders. De presentatie zal zowel in het
Nederlands als in het Spaans zijn. In het verleden hebben wij te maken gehad met zeer vervelende
gebeurtenissen die met een goede controle en begeleiding thuis voorkomen hadden kunnen worden.
Wij raden u zeer dringend aan om te komen, zeker als uw kinderen in de groepen 5 t/m 8 zitten. U bent
verantwoordelijk voor dat wat uw kind op internet doet en uw kind heeft uw hulp heel hard nodig bij
het leren van de ‘verkeersregels’ op het World Wide Web!
Geeft u zich alstublieft op bij Manuela (manuela@hdll.es) zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen
rekenen.
Open dag
Op zaterdag 6 april van 11 tot 13 uur organiseren wij weer een open dag. Het programma ziet er als volgt uit:
11:00 - 11:30 – inloop met koffie en thee, 11:30 – 12:15 – presentatie door directeur, 12:15 – 13:00 –
bezichtiging schoolgebouw en ruimte voor vragen.
Kent u mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze school, nodig ze dan uit om op een zeer
ongedwongen wijze kennis te maken met Hof der Lage Landen. Leerkrachten, ouders en kinderen zullen
aanwezig zijn. U kunt uiteraard op die dag zelf langs komen, met of zonder kinderen, om geïnteresseerden te
woord te staan en te vertellen over onze leuke school. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Vrije dagen deze maand:
Op vrijdag 1 maart zijn wij nog vrij in verband met de voorjaarsvakantie. Verder zijn er geen vrije dagen meer
in maart.

Bestuur
Beste ouders,
De laatste tijd is er een toename in de terugstorting van de automatische incasso van het schoolgeld. Hoewel
de fakturen uiteindelijk wel worden betaald door de ouders door middel van een handmatige overschrijving,
worden de kosten van de geweigerde incasso aan de school doorberekend. Wij informeren u dat vanaf nu
deze kosten zullen worden doorberekend aan de ouders in de maand volgend aan de terugstorting van de
automatische incasso.
Hartelijk dank voor uw begrip.

Groep A en 1
Inmiddels zitten wij alweer in maart, wat gaat de tijd snel!
In februari waren de oudergesprekken. Soms lijken die 15 minuten veel te kort om iutgebreid over jullie lieve
kinderen te praten. Mochten er ouders zijn die graag nog een gesprekje willen met mij, dan kan dat natuurlijk
altijd! In elk geval wil ik jullie bedanken voor de fijne en open gesprekken die wij gehad hebben.
Maart staat natuurlijk volledig in het teken van de lente. Beide groepen gaan op hun eigen niveau werken aan
dit thema. Ook heb ik Carolina (de moeder van Sophie van groep 1) uitgenodigd in de klas. Zij is tandarts en
komt de kinderen op maandag 25 maart van alles vertellen over tanden. Wilt u op die dag uw kind een
tandenborstel meegeven? Tandpasta is niet nodig. Als er nog meer ouders zijn die het leuk zouden vinden
om iets in de klas te vertellen over hun baan, laat het mij weten.

Op Donderdag 28 maart ben ik jarig. Dit vier ik graag met de kinderen. Die dag hoeven jullie kinderen geen
snack mee te nemen, daar zorg ik voor.
Speelgoed: Voor groep 1 geldt dat zij alleen op vrijdag speelgoed mogen meenemen. De kinderen van groep
A mogen elke dag iets meenemen voor het rustmoment. Eerst lieten wij alleen maar knuffels toe, maar nu
mag het ook een auto o.i.d. zijn. Ik merk echter dat de hoeveelheid speelgoed die kinderen meenemen steeds
groter wordt. Sommige kinderen hebben haast een extra tas nodig voor al hun speelgoed. Vanaf nu zullen wij
er dan ook strenger op toezien dat kinderen maar één speelgoedje hebben tijdens het rustmoment.
Inmiddels zijn alle kinderen stukken groter gegroeid sinds september. Wilt u de reservekleding van uw kind
even checken op maat?

Een bericht van onze nieuwe stagiaire
Hallo!
Ik ben Yoram, een van de twee nieuwe stagiaires op school. Ik ben 20 jaar,
zit in mijn derde jaar van de Internationale Pabo en loop hier mee met groep
A en groep 1. Ik vind het een hele fijne en open school en leer enorm veel
over en van de kinderen. Hopelijk leren ze ook wat van mij in de komende 8
weken. Ik heb er zelf in ieder geval heel veel zin in om hier mijn stage te doen!

Spaans groep A-1
Voordat ik u vertel wat ik voor de maand maart heb voorbereid, wil ik u graag dankzeggen voor de foto's die
voor Valentijnsdag zijn meegebracht. De leerlingen vonden het erg grappig om hun vaders en moeders op
deze manier te zien. Ze waren tevens erg blij om te zien hoeveel er van hun gehouden wordt.
Ook wil ik u allemaal graag bedanken voor uw opkomst op de 22ste om het kleine optreden te zien dat groep
1 heeft voorbereid. Ze hebben er weken op geoefend en de inspanning kwam die dag tot uitdrukking. Ze waren
geweldig!

Na de vakantie is het al weer maart. Met groep A ga ik aan de slag met het thema "kleuren" en met groep is
dat het thema "Familie".
Ik kom opnieuw met het verzoek aan de ouders van groep 1 een foto mee te geven met daarop de familie die
wij in de klas willen bespreken. Alvast bedankt!
In maart is er één datum die eruit springt, en dat is Vaderdag (19 maart), die dag gaan de kinderen met een
presentje naar huis.
Een prettige voorjaarsvakantie!
Met groet,
Juf Gema

Groep 2 en 3

De afgelopen periode hebben we in de groep
gewerkt over de liefde en de winter. De kinderen
uit groep 2 hebben pinguins geknutseld en allerlei
werkbladen gemaakt die met dit thema te maken
hadden.
In de groep hebben we het gehad over: Kikker is
verliefd. We hebben het gehad over de

verschillende vormen van hoe gezinnen eruit kunnen zien. De kinderen uit groep 2 hebben een
lieveheersbeestje geknutseld en met de hele klas hebben we hele mooie valentijnskaarten gemaakt.
Graag wil ik via deze weg de ouders bedanken die af en toe knutselmaterialen meegeven. De kinderen
knutselen hiermee er enthousiast op los! Ik wil u echter vragen om geen plastic materialen mee te geven.
Graag kartonnen dozen die niet groter zijn dan een schoenendoos. Alvast bij voorbaat dank!

De kinderen van groep 3 hebben inmiddels alle letters aangeleerd.
Ze kunnen ook heel mooi schrijven en ze gaan goed vooruit met het
lezen. De boekjes uit de bibliotheek helpen hier goed bij, dus laat ze
vooral goed oefenen thuis, zodat ze de week erna weer nieuwe
boekjes kunnen uitzoeken. De kinderen uit groep 2 en 3 mogen van
4 t/m 8 maart hun lievelingsboek meenemen en daar kort iets over
vertellen. De kinderen uit groep 3 mogen daar (als ze dit leuk vinden)
ook een stukje uit voorlezen. Juf Imre en meester Alexander zullen
deze boeken ook extra onder de aandacht brengen. Het is hierbij wel
van belang dat de kinderen dit zelf willen doen! Kinderen die te
verlegen zijn of dit niet willen, hoeven dit uiteraard niet te doen.
Op vrijdag 22 februari mochten de kinderen verkleed naar school komen en hebben we o.a. op de muziek van:
´Hallo allemaal´en ´pizza, pizza´ door de klas en zelfs door de school gehost.
Een bericht van onze nieuwe stagiaire
Hallo allemaal! Mijn naam is Imre te Velde en vanaf 4 februari ben ik
begonnen met mijn stage in groep 2/3. Ik ben 23 jaar en zit in mijn derde
jaar van de Internationale Pabo. Ik ben gek op lezen, reizen en
fotografie en sta te popelen Madrid en deze leuke school te leren
kennen.
Met groep 3 gaan we de komende periode o.a. tijdens het rekenen
werken aan het klokkijken (hele en halve uren), splitsen, met geld
werken en het rekenen m.b.v. een rekenrekje (t/m 20). We gaan ook
verder met het tempo lezen en het begrijpend lezen.
Groep 2 gaat o.a. verder oefenen met het rijmen, letters en getallen en
we gaan het over de tijd hebben.
Vriendelijke groeten van: Sebastian, Hugo, Violeta, Sem, Oliver, Jaap, Carlotta, Danièl, Mateo, Maria, Tibo,
Lorenzo, Amber, Nahla, Max, Peter, Raúl, Victor, Bianca, Amaia, Mila, Juf Imre en meester Alexander

Spaans groep 2 t/m 8
We zijn alweer in maart, op de evenaar van het schooljaar. Tijdens deze maand zal de meerderheid van de
groepen hard aan het programma werken, zodat we als het wat warmer wordt iets rustiger aandoen.
Zoals u weet is de spelling een van de grootste moeilijkheden voor onze leerlingen. Om in dit opzicht beter te
worden, kunt u met de volgende websites oefenen:
www.nicoland.es
http://ortoflash.masterd.es/juego-masterd-ortografia.html
http://www.aprendiendoortografia.com/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juegos-ejercicios-ortografia-1o-primaria/
De vooruitgang die groep 3 met lezen en schrijven boekt is indrukwekkend. Daar zit uiteraard een hoop
inspanning achter. Bravo! Elke dag lezen is belangrijk om het begrip en de snelheid ervan te verbeteren.
We hebben een maand hard werken voor de boeg waarin ons motto de dagelijkse verbetering en constantheid
zal zijn. De taalexamens (groep 6, 7 en 8) worden minimaal twee weken van tevoren aangekondigd. Hiervoor
wordt een cijfer gegeven en de examens worden in de map van elke individuele leerling bewaard.
Het leesproject waarmee we vanaf groep 5 beginnen loopt als een trein en, voor zover ik kan zien, zijn de
leerlingen meer gemotiveerd o meen interessant boek uit te zoeken en te lezen. De uittreksels en toelichtingen
die ze over het boek geven zijn steeds concreter en beter uitgedrukt. We zijn bezig de doelstellingen te halen!

Kinderen die Spaans leren
Afgezien van de mogelijkheden die internet biedt, kan het handig zijn buitenschoolse activiteiten met kinderen
te doen die alleen maar Spaanse spreken, Spaanse tv te kijken, dvd’s in het Spaans te kijken, naar de radio
te luisteren etc. Ik raad u de volgende pagina’s aan:
http://recursosedu.blogspot.com/2008/05/mi-mundo-en-palabras-para-aprender.html
http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/cursos_holamigos_internet.htm
Ik wens u allemaal een prettige maand maart, of zoals het Spaanse spreekwoord luidt: “Un mes de marzo
florido y hermoso y nada de ventoso”.
Juf Ruth

Groep 4 en 5

De afgelopen tijd hebben we met heel de groep met rekenen gewerkt aan klokkijken. Ik merkte dat ze het best
moeilijk vonden om dit correct in het Nederlands te verwoorden. De hele, halve en kwart uren zijn het meest
aan bod geweest, maar we hebben het ook meerdere malen over de minuten en de digitale klok gehad.
Misschien kunt u dit thuis ook tussendoor even herhalen.
Groep 4 heeft nu alle tafels ‘gebouwd’ en zijn hier op school mee aan het werken. Zij mogen nog steeds verder
gaan met het automatiseren van de sommen t/m 20.
Groep 5 werkt ook met de tafels, alleen zij werken dan aan de deeltafels en het tienvoud van de tafels (20 x 5
in plaats van 2 x 5 en 45 x 7). Ook oefenen zijn met deelsommen met rest. Er zijn inmiddels al een paar
kinderen die alle 10 tafels in minder dan 4 minuten hebben gemaakt. De 100 +/- sommen t/m 20 in 6 minuten
tijd is ook al door een paar kinderen behaald. Op naar de volgende!
Op 3 april gaan wij weer naar het CaixaForum. Wij zullen daar het concert That´s a musical gaan zien.

Groep 6

De laatste weken hebben we dagelijks geoefend met de tafels. En ook met spelling zijn we druk bezig geweest
met de werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd en klankveranderende werkwoorden). Dit komt
dagelijks terug in de lessen met korte spelletjes en activiteiten. Deze onderdelen kunnen ook thuis geoefend
worden met Oefenweb (rekentuin en taalzee). Tijdens de lessen van wereldoriëntatie zijn we druk bezig

geweest met verschillende proefjes. Hier waren de kinderen razend
enthousiast over. Ook de eerste les van geschiedenis vonden de kinderen erg
leuk. Ze hebben namelijk hun eigen pruik moeten maken.
Het is fijn om te merken dat kinderen zelfstandig aan de slag gaan met alle
app´s die beschikbaar zijn om (thuis) te oefenen. Sinds kort is daar ook
Gynzykids bij gekomen. De gebruikersnaam hiervoor staat achterin de agenda.
Na de woordenschat toets over de Spijsvertering gaan we aan de slag met het
thema Jungle.
Wereldoriëntatie:
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Topografie

Pruiken en revoluties
Altijd onderweg
Midden – Nederland

Groep 7 en 8
In deze maand gaan we de kinderen van groep 8 stevig voorbereiden op de centrale Eindtoets die in april
afgenomen gaat worden. Ze zullen ook huiswerk hiervan meekrijgen, en ze kunnen oefenen op de website :
https://www.123test.nl/eindtoets-basisonderwijs-oefenen/
Deze maand zal ik met alle leerlingen een leerlinggesprek houden over hun vooruitgang en om samen
doelen te stellen voor de komende periode. Dit gesprek bereiden de leerlingen thuis voor met een formulier
dat ze hiervoor meekrijgen.
Met taal zijn we bezig met het thema: ´Toekomst´, de woordenschatboekjes gaan binnenkort mee naar huis
om nog eens goed de woorden te bestuderen voor de toets.
Aardrijkskunde gaat over Amerika en iedereen gaat verder met de Topomaster, het spel om veel topografie
van te leren en zich zo voor te bereiden op de topotoetsen.

