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Nieuwsbrief nummer 2, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 26-09-2015 

Studiedag 

 

Kermis 

 

Jos Drieluik 

Di. 27-09-2015 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 28-09-2015 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 29-09-2015 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Vr. 30-09-2015 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Ma. 3-10-2015 

Dag van de 

leerkracht 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 4-10-2015 

Dierendag 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

Wo. 5-10-2015 

Linge Studiedag 

Kinderen vrij 

 

 

Start kinderboeken 

week 

Do. 6-10-2015 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 7-10-2015 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

 

JARIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen jullie allemaal alsnog of alvast van harte feliciteren! Wij hopen dat jullie een hele 

leuke verjaardag hebben gehad en voor diegene die nog jarig gaan worden: maak er een hele 

leuke dag van! 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Tim Hendriks en Benjamin Bredenbeek van harte welkom heten op  

IKC Het Drieluik - De Vlindertuin. Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe 

bij ons op school! 

 

 

1 Charlie Fidder 8 

1 Mayla Scheers 6/7 

2 Zara van Kempen 8 

2 Sanne Koning 6/7 

3 Malu van Deutekom 1/2A 

3 Gijs Pennings 3/4 

4 Jason van Kleef 6/7 

5 Esmee Bartels 1/2A 

5 Karlijn van Osch 3/4 

6 Tobias Geers 5/6 

6 Rens Koning 1/2A 

mailto:drieluik@delinge.nl
http://www.dalton-drieluik.nl/
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MAILADRESSEN LEERKRACHTEN 

Misschien ten overvloede…… 

 

Angela Hageman a.hageman@delinge.nl  

Martijn van Vuuren  m.vanvuuren@delinge.nl  

Monique van der Hoeven m.vanderhoeven@delinge.nl  

Ciel Groenhuijzen c.groenhuijzen@delinge.nl  

Susan Otters s.otters@delinge.nl  

Pascal Gertsen p.gertsen@delinge.nl  

Jolien Pinta jolien.pinta@delinge.nl  

Brenda van Beek b.vanbeek@delinge.nl  

Marsha Arts m.arts@delinge.nl  

Ton van Zwam t.vanzwam@delinge.nl  

Margriet Hofs m.hofs@delinge.nl  

Jos Boonman j.boonman@delinge.nl  

IKC Het Drieluik – De Vlindertuin Drieluik@delinge.nl  

 

VIER KEER WIJZER 
In onze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van het onderwijs dat wij hier op 

school geven. Een belangrijk onderdeel hiervan is Vier keer Wijzer. Vier keer wijzer is een 

werkwijze waarop wij onze wereld oriënterende vakken geven. Vanaf groep 5 zijn dat de 

vakken aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis. In de onder- en middenbouw zijn dit 

algemenere thema’s die dichtbij de belevingswereld van kinderen staan. Het belangrijkste 

uitgangspunt van Vier keer wijzer is het werken met de 8 intelligenties van Gardner. Ieder 

kind leert op zijn eigen manier. Gardner beschreef 8 verschillende manieren van leren. De 

komende tijd willen we iedere Nieuwsbrief één intelligentie eruit lichten om eens beter naar 

te kijken. Wellicht herkent u uw kind in de beschrijvingen die komende tijd gegeven worden.  

Het is goed om te weten dat ieder kind beschikt over meerdere intelligenties en de 

beschrijvingen ook nooit helemaal van toepassing is op ieder kind.  

 

De intelligentie die deze Nieuwsbrief centraal staat is: 

DOE   -   De lichamelijk-kinesthetische intelligentie 

Het vermogen om het eigen lichaam te gebruiken en te controleren. 

Zowel het beheersen van de kleine motoriek als van 'totale' 

bewegingen, zoals bijvoorbeeld bij dans.  

Voorkeur voor: 

gymnastiek, sporten, bewegen, dansen, choreografie, acteren, mime, 

lichaamstaal, jongleren, handvaardigheid, knutselen. 

Een kind dat sterk lichamelijk-kinesthetisch is, geniet van fysieke 

activiteiten, praktische 'doe'-activiteiten, toneelspelen en het 

ontwikkelen van fysieke vaardigheden. 

 

Je doet deze kinderen een plezier door het leren te baseren op fysieke ervaringen. Doeners 

voelen zich immers aangetrokken tot beweging, lichaamstaal, praktische handelingen en doe-

activiteiten. 

 

 

mailto:a.hageman@delinge.nl
mailto:m.vanvuuren@delinge.nl
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SPAAR NOG MEE VOOR DE LAATSTE PUNTEN! 

Dagelijks vinden we in onze “dropbox” bij de ingang wel een stapeltje schoolpunten van de 

Jumbo actie. Lange tijd stond IKC Het Drieluik – De Vlindertuin bovenaan in het Huissense 

klassement. Helaas hebben een aantal scholen om ons heen onze score overtroffen. Vandaar 

dat we iedereen weer attent willen maken op de spaaractie. Blijf sparen en inleveren voor Het 

Drieluik. Daarnaast willen we iedereen vragen om zo veel mogelijk zelf online de punten te 

verzilveren. Dit scheelt uren invoer werk. Gelukkig zijn er al een paar ouders die aangeboden 

hebben om te helpen met het invoeren van de codes. Dank daarvoor! 

 

Kinderboekenweek: 
  

Kinderboekenweek 

 2016 
 

Woensdag 5 Oktober is het weer zover, dan gaat de jaarlijkse Kinderboekenweek van start.  

Het thema van deze Kinderboekenweek is: VOOR ALTIJD JONG. Opa’s en Oma’s staat in dit 

landelijke thema centraal. In de klassen wordt er deze week extra voorgelezen en zijn er 

voor iedere klas ook dit jaar weer een aantal nieuwe boeken aangeschaft die door de 

leerkracht even extra worden gepromoot.   
 

Tip: 

- De kinderboekenwinkels in het centrum van Arnhem en Nijmegen organiseren deze  

week leuke activiteiten. 

- In de bibliotheek kunnen kinderen met hun gratis abonnement leuke boeken lenen.     

Ook hier zijn leuke activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. 

- Bij alle boekwinkels krijg je deze week bij aanschaf van een kinderboek het   

Kinderboekenweek geschenk gratis! 
 

Op Het Drieluik staat er dit jaar nog een thema centraal, 

namelijk: Roald Dahl. Dit jaar zou Roald Dahl 100 jaar geworden 

zijn. Reden om zijn boeken even extra in het zonnetje te zetten. 

In alle klassen worden zijn boeken daarom deze week extra onder 

de aandacht gebracht. Want wie houdt er nu niet van fantasie van 

Roald Dahl, het is heerlijk om in een van zijn wonderlijke verhalen 

te duiken en mee te leven met de hoofdpersoon. Bijvoorbeeld: 

Matilda met haar gemene tante of Sjakie in die chocoladefabriek. Maar ook de 

Reuzenkrokodil en Joris en de geheimzinnige toverdrank zijn erg leuk. Kortom genoeg boeken 

en genoeg leesplezier. Lezen maar!!!!! 
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TAALMETHODE 

Zoals u waarschijnlijk weet zijn wij dit schooljaar gestart met een nieuwe taalmethode,  

Taal Actief 4. Dit is een onlangs vernieuwde methode die perfect aansluit bij de 

spellingsmethode die wij al langer gebruiken op school. Dit heeft veel voordelen voor zowel de 

kinderen als de leerkracht.  

 Het spellingprogramma volgt dezelfde thema’s als het taalprogramma. 

 In de ankerverhalen die centraal staan bij taal zijn woorden uit het spellingprogramma 

verwerkt. Tijdens de introductie van de spellingles wordt een link gelegd met het 

ankerverhaal. 

 Woordenschatwoorden uit het taalprogramma zijn verwerkt in de spellinglessen. 

 Veel onderwerpen uit het spellingprogramma komen eerst in de taallessen aan bod. In 

die lessen verkennen de kinderen het taalverschijnsel, bijvoorbeeld de vorming van 

verkleinwoorden. De spellingles grijpt hier vervolgens op terug, met nadruk op de 

toepassing: het correct schrijven van de (werk)woorden. 

Naast deze voordelen zijn er nog veel meer punten waarom wij heel blij zijn met deze nieuwe 

methode. Daarover later dit jaar meer.  

 

KERMIS  

Vandaag hebben alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in het centrum (en heerlijk in het 

zonnetje) vossen gezocht. Door heel veel hulp van ouders en opa’s/oma’s is het gelukt om ’s 

ochtends de kinderen van de groepen 1 t/m 4 met de auto af te zetten in het centrum en na 

afloop weer naar school te brengen. Ook hebben veel ouders ons geholpen met het begeleiden 

van de groepjes en/of in de huid van een ander personage te kruipen. Iedereen die ons 

geholpen heeft hier vandaag zo’n TOP dag van te maken, BEDANKT!!!!  
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OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT!!  OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT!!  

Wij zijn op dit moment nog zoekende naar ouders die het TSO team willen komen 
versterken. Mocht u hier geïnteresseerd in zijn, dan horen wij heel graag van u.  
U kunt zich hiervoor melden bij Jos Boonman (drieluik@delinge.nl). 
 
Alvast bedankt!! 
 

DALTON: WAT HOUDT DALTONONDERWIJS IN? 

Uw kind(eren) zit(ten) op IKC Het Drieluik – De Vlindertuin. Een IKC met een dalton-

basisschool afdeling. Maar wat is Dalton dan precies, wat vertelt u aan andere ouders? 

 

Het daltononderwijs gaat uit van de volgende kernwaarden; zelfstandigheid, samenwerken, 
verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging.  
Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de 

kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de 

behoeften, interesses en competenties van kinderen. 

 

Zelfstandigheid  betekent dat de kinderen zelf oplossingsmethoden zoeken, zelf problemen 

moeten oplossen en opdrachten uitvoeren. Het planbord, registratiebord en/of de dag-

/weektaak (taakbrief) speelt hierin een enorm belangrijke rol. 

 

Zelfstandig leren komt sterk tegemoet aan de motivatie van kinderen, kinderen willen immers 

graag actief en op eigen niveau bezig zijn; hier ligt de uitdaging om beter te worden. Een 

voordeel is dat kinderen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de 

leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die kinderen te helpen die hulp 

nodig hebben. Het planbord en de dag-/weektaak (taakbrief) is het middel bij uitstek om het 

principe van zelfstandigheid te stimuleren. Op deze taak staan opdrachten die een kind 

binnen een dag of week af moet hebben. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met 

andere kinderen worden gemaakt. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde 

opdrachten niet duidelijk zijn. 

 

In de volgende infobrief het vervolg hierop. 

 

SIGNALEN VAN OUDERS ZIJN BELANGRIJK VOOR ONS 

Met z’n allen werken wij er hard aan om het met elkaar goed te hebben op IKC Het Drieluik- 

De Vlindertuin. Dat betekent echter niet dat er geen fouten gemaakt worden of dat we altijd 

duidelijk zijn in onze bedoelingen. Met uw opmerkingen kunt u ons scherp houden en helpen 

eventuele blinde vlekken in kaart te krijgen. Dus: heeft u een opmerking, klacht of aanmerking 

mail dit dan graag naar: drieluik@delinge.nl. Wij zijn u er dankbaar voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drieluik@delinge.nl
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ONDERWIJS EN BEGELEIDING 

Handelingsgericht werken op Het Drieluik:  

 

Op het gebied van onderwijs en begeleiding vinden er voortdurend veranderingen plaats. Om u 

hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te brengen en te houden, zal er dit schooljaar geregeld 

een stukje in de nieuwsbrief komen te staan. Het gaat dan vooral over de ontwikkelingen die 

betrekking hebben op de leerlingenzorg. Hoe organiseren we deze zorg rondom uw kind(eren) 

zo optimaal mogelijk? 

 

Op de website van de school vindt u onder het kopje ‘4 tot 13 jaar’ ‘Zorg en Begeleiding’ 

‘Handelingsgericht werken’ een heel stuk over de zorg.  

U leest al direct wat we bedoelen met HandelingsGericht Werken (HGW). 

‘Onderwijs aan kinderen verandert mee met de maatschappij en door nieuwe inzichten. 
Onderwijs was jarenlang gericht op het oplossen van problemen die zich voordeden in de 
ontwikkeling van kinderen. Dit in problemen denken wordt nu losgelaten en de behoeften van 
kinderen zijn steeds meer leidend in het onderwijsaanbod.’   
 

Om onze organisatie rondom het HGW voor u wat te verduidelijken wil ik in wat kleinere 

stapjes, u op de hoogte brengen hoe we dit concreet op Het Drieluik vormgeven.  

 

Als eerste wil ik het hebben over de term: Handelingsgericht Werken (HGW). 

Wat is nu precies HGW? Wat bedoelen we met: ‘…..de behoeften van kinderen zijn steeds 
meer leidend in het onderwijsaanbod.’? 

 

HGW gaat uit van de zogenaamde ‘onderwijsbehoeften, of anders gezegd 

ondersteuningsbehoeften’ van kinderen. Als leerkracht willen we dat als eerste duidelijk 

hebben; wat zijn de specifieke behoeftes van ieder kind. U moet dan denken aan: 

 

Wat is de behoefte van dit kind met betrekking tot: 

- de leerkracht (moet deze duidelijk structuur bieden of successen benadrukken) 

- de instructie (heel kort of juist nog een keertje extra uitleg) 

- de opdrachten (hele moeilijke sommen of juist minder rijtjes maken) 

- feedback geven (extra complimentje tussendoor of veel succeservaring opdoen) 

- de klasgenootjes (voor het leren van samenwerken of die accepteren dat hij/zij anders 

reageert) 

- de materialen (extra uitdagende of eenvoudig) 

 

Door zo specifiek naar alle kinderen te kijken en al hun behoeftes te verzamelen, kunnen we 

ons onderwijs nog beter op uw kind(eren) afstemmen.  

 

Hoe komen we aan deze informatie? 

- vragen aan u als ouders ….’Wat werkt thuis; wat helpt, tips voor school?’ . Jullie als ouders 

zijn -tenslotte de ervaringsdeskundigen. 

- vragen aan de kinderen zelf….’Wanneer lukt het wel, waar ben je trots op?’ 

- praten met andere professionals (collega’s) 

- zoeken in de literatuur naar effectieve aanpak: dit type kind heeft deze aanpak nodig die…… 

- observeren: wanneer gaat het goed; wanneer lukt het wel; wat doe ik dan? 
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Bij HGW is het belangrijk om dus niet alleen te kijken naar de kindkenmerken ('wat is er aan 
de hand/mis met dit kind?), maar vooral ook naar de omgeving van het kind.  Wat heeft dit 

kind nodig van zijn omgeving: op school en thuis? Met andere woorden wat is de 

onderwijsbehoefte van dit kind? Door elkaars deskundigheid te gebruiken, kunnen we met 

elkaar komen tot een aanpak en begeleiding van uw kind die werkt! 

In de volgende nieuwsbrief vertel ik meer over het verzamelen en vastleggen van deze 

informatie. 

 

Heeft u vragen of zou u hierover met mij eens van gedachte willen wisselen? Dan kunt u altijd 

contact met mij opnemen. 

 

Margriet Hofs, Intern Begeleider 

m.hofs@delinge.nl  

 

MR 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons altijd aanspreken op het plein. Ook zijn wij 

per mail bereikbaar: mrdrieluik@delinge.nl of a.hageman@delinge.nl  
 

WEBSITE EN FACEBOOK 

Neem eens een kijkje op de website van IKC Het Drieluik – De Vlindertuin en onze facebook 

pagina. Er zijn weer heel veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: www.dalton-drieluik.nl en 

www.facebook.com/HetDrieluik/  !!   

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op vrijdag 7 oktober 2016. 

mailto:m.hofs@delinge.nl
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