24 december 2021

Nieuws
Nieuws
Vorige week kwam plotseling het nieuws dat de kerstvakantie voor de basisschoolkinderen een week eerder zou
beginnen. Onze leerkrachten hebben deze week gebruikt om zich voor te bereiden op de periode na de
kerstvakantie. We hopen van harte dat de kinderen op maandag 10 januari weer naar school mogen. Mocht dat
niet het geval zijn, dan zullen we die dag thuisonderwijs opstarten. U ontvangt dan aan het eind van de
kerstvakantie een bericht over het lesprogramma en het ophalen van de spullen. Ook zal er in dat geval weer
noodopvang zijn voor kinderen waarvan de ouders in de cruciale beroepen werken en voor risicoleerlingen.
Meer informatie hierover ontvangt u op 4 januari. Dan weten we namelijk of de scholen op 10 januari open
gaan of niet.
Voor nu wens ik u namens het team van KC De Kersentuin een hele fijne feestdagen!
Femke Dirkx, directeur

Executieve functies
Na de kerstvakantie gaan we met de hele school werken aan het versterken van de executieve functies.
Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Denk hierbij o.a. aan plannen en organiseren, maar ook
aan impulscontrole (je kunnen inhouden), mentale flexibiliteit (om kunnen gaan met veranderingen) en
zelfreflectie.
We gaan hiervoor de termen en pictogrammen gebruiken vanuit het voor het onderwijsontwikkelde
Breinheldenprogramma. Zij noemen de executieve functies ‘breinkrachten’. Het programma bevat 10
breinkrachten. Ongeveer elke maand zetten wij één breinkracht centraal en wij zullen die breinkracht ook hier in
de Kersvers benoemen.
Vanaf 10 januari behandelen we de Onthoud- & Doekracht (het werkgeheugen). De
Onthoud- & Doekracht gebruik je als je dingen tegelijkertijd moet onthouden en doen.
Soms heb je ook informatie uit je lange termijn geheugen nodig om een taak te kunnen
volbrengen. Bijvoorbeeld om oplossingsstrategieën en andere relevante informatie op te
diepen en in te zetten. Er zijn tal van opdrachten om de Onthoud- & Doekracht te
oefenen, maar ook spelletjes, bijvoorbeeld memory (onthouden van de plaatjes die
omgedraaid zijn) of ik ga op reis en ik neem mee… (onthouden wat er gezegd is).

Rekentoetsen in ParnasSys
Wanneer kinderen een rekentoets gemaakt hebben worden de cijfers ingevoerd in ParnasSys. U kunt deze zien
wanneer u inlogt op het ouderportaal. Als u op dit cijfer klikt komt u bij alle onderdelen van de toets. Zo kunt u
zien in welke mate uw kind de verschillende onderdelen beheerst. Het gemiddelde cijfer is een gemiddelde van
alle onderdelen, inclusief het temporekenen. Op het rapport staat echter het onderdeel temporekenen apart.
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Driekoningen
Kerstvakantie
Luizen pluizen VERVALT
OR vergadering
Cursus Star Class VERVALT
Voorlichtingsavond VO groep 7 ONDER VOORBEHOUD
Cursus Star Class VERVALT
Start Nationale voorleesdagen
Vergadering leerlingenraad
Cursus Star class VERVALT
Kersvers 6
Dag van de directeur

Verjaardagen
Januari
3
4
9
16
23

Lisa gr. 1-2
Linn gr. 5-6
Janne gr. 7
Jasper gr. 5-6
Rogier gr. 5-6

23
23
23
24
31

Luuk gr. 8
Sanne gr. 5-6
Stan gr. 5-6
Vigo gr. 1-2
Liz gr. 1-2

