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Jos Borgwal 

 

JARIGEN  
FEBRUARI   Groep 

4 Jayson de Vos (2008) 5/6 

7 Chris van der Woude (2006) 8 

10 Ralf Arfman (2010) 3/4 

18 Bryan van Kleef (2010) 3/4 

18 Jennifer Puijn (2011) 1/2A 

18 Damian Spoor (2011) 1/2B 
 

  

 

Wij willen alle jarigen alvast van harte feliciteren. 

Wij hopen dat jullie een hele leuke verjaardag hebben: 

maak er een hele gezellige dag van!  

 

 

 

 

 

mailto:drieluik@delinge.nl
http://www.dalton-drieluik.nl/
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VIER KEER WIJZER 
De afgelopen 8 nieuwsbrieven heeft u alles kunnen lezen over de verschillende intelligenties 

waarmee we binnen 4x wijzer werken.  

 

Deze keer zoomen we eens in op het woord “vier” van Vier keer wijzer. De letters uit het 

woord “vier” staan namelijk voor de begrippen Vragen, Ik, Experimenteren/Ervaren en 

Resultaat/Reflectie. Dit zijn de vier stappen die bij ieder thema weer opnieuw worden gezet.  

 

Vragen: 

Bij ieder (bovenbouw)thema staan er 5 vragen centraal. De 5 

Vragen worden aan het begin van de themaperiode met de 

kinderen gecommuniceerd en vinden een duidelijke plek in het 

lokaal. Deze Vragen zijn het uitgangspunt, hierop gaan we zeker 

het antwoord vinden. Uiteraard wordt er veel meer geleerd, 

maar de Vragen vormen de minimale stof die ieder kind moet 

beheersen aan het einde van het thema. 

In de onderbouw staan er 2 of 3 vragen centraal.  

 

Ik: 

Bij de tweede stap staan we stil bij de vragen “Wat weet Ik al?” en “Wat zou Ik willen 

weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp. 

Alle kennis die tijdens het thema wordt opgedaan wordt verzameld op de themamuur. Bij de 

themamuur worden diverse werkvormen gebruikt om de opgedane kennis te herhalen en in te 

trainen. 

 

Experimenteren/Ervaren: 

Kinderen krijgen de gelegenheid om het onderwerp 

op hun eigen manier te verkennen en te 

onderzoeken. De materialen van Vier Keer Wijzer 

bieden vele diverse uitgewerkte keuze-opdrachten 

voor kinderen waarbij ze kunnen kiezen uit de 8 

intelligenties. Om ervoor te zorgen dat het niet 

“saai” wordt, is er in de bovenbouw voor gekozen 

om ook de werkwijze te variëren. Zo wordt er bij 

geschiedenis/aardrijkskunde en natuur op een 

andere manier gewerkt. Hier komen we in 

toekomstige nieuwsbrieven op terug.  

Resultaat/Reflectie: 

Ieder thema wordt afgesloten met de kennistest en/of een Reflectiemoment. Kinderen 

bewijzen dat ze de minimumdoelen hebben gehaald en tonen wat ze nog meer hebben geleerd. 

Het gemaakte werk en de opgedane kennis wordt ook aan elkaar gepresenteerd en natuurlijk 

vinden we het ook erg leuk om hier regelmatig ouders bij uit te nodigen. Zoals vorige week nog 

gebeurde bij de afsluiting van het thema De stad in de Middeleeuwen in groep 7 en 8.  
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VANUIT DE TAALGROEP 

Donderdag 23 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee voor dit schooljaar. Het 

is een bekend rapport dat de kinderen al eerder hebben gehad, met een enkele verandering.  

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe taalmethode: “Taal Actief”. Deze methode 

toetst op twee verschillende onderdelen, namelijk de woordenschat en het onderdeel taal 

verkennen. Op het rapport geven wij dan ook voor taal twee cijfers. Eén voor woordenschat 

en één voor taal verkennen. 

 

Het onderdeel woordenschat spreekt voor zich; in hoeverre kent uw kind de betekenis van de 

aangeboden woorden? 

 

Het onderdeel taal verkennen houdt meer in. Het gaat hier om: 

 Woordbenoemen: wat is een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, 

werkwoord, bijwoord, persoonlijke, aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden? 

 Zinsontleden: wat is het onderwerp van de zin, de persoonsvorm, het lijdend voorwerp 

of meewerkend voorwerp, wat is het gezegde? 

 Interpunctie: wanneer komt er een punt, vraagteken, uitroepteken, aanhalingstekens, 

dubbele punt? 

 Verschillen in formele en informele taal en wat is een contaminatie? 

 

Deze verschillende onderdelen van taal verkennen worden, afhankelijk van de groep waarin uw 

kind zit, eenvoudig of uitgebreid behandeld. 

 

Heeft u nog vragen over een van de onderdelen van taal, kunt u uiteraard bij de leerkracht 

van uw kind terecht tijdens de rapportbespreking of eerder voor of na schooltijd. 

 

STUDIE TWEEDAAGSE 

Vorige week woensdagmiddag en donderdag is het onderwijsteam van ons IKC op tweedaagse 

geweest in Brummen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zijn we daar geweest om met elkaar 

na te denken over onze visie. Voorafgaand aan de studiedagen hebben we een bezoek 

gebracht aan Daltonschoolbasisschool De Borgwal in Bemmel.  

 

Tijdens onze tweedaagse hebben we veel met elkaar kunnen bespreken. We hebben onze visie 

op Daltononderwijs aangescherpt en concreet nagedacht over welke slagen we kunnen maken 

om het Daltononderwijs nog verder te verbeteren.  

Op de korte termijn gaat dit in ieder geval betekenen dat alle leerkrachten kritisch gaan 

kijken naar het weekrooster met als doel om meer ruimte vrij te maken waarin kinderen 

zelfstandig aan de weektaak kunnen werken. Dit gaan we proberen te bereiken door 

instructies anders vorm te geven. De tijd die daardoor ontstaat kan de leerkracht dan 

gebruiken om in kleine groepjes instructie te geven en om spreekuren te houden waarin 

kinderen kunnen komen met vragen en waarin er samen met kinderen gereflecteerd kan 

worden op het gemaakte werk. Op deze manier kunnen we alle kinderen daadwerkelijk zien en 

is er meer directe feedback.  

 

Op het moment dat er meer concrete veranderingen komen in de dagelijkse praktijk dan 

brengen we u hier vanzelfsprekend weer van op de hoogte.  
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GRIEPEPIDIMIE IN HET ONDERWIJS 

Ook op ons IKC hebben we de afgelopen periode gemerkt dat de griep behoorlijk heerst in 

het land. Zowel kinderen als leerkrachten hebben het aan den lijve ondervonden. Niet alleen 

bij ons op school zijn er veel zieken geweest, ook vanuit de IPPON (de organisatie die de 

vervanging regelt bij afwezigheid van leerkrachten) heeft code rood afgegeven. Niet alleen 

veel leerkrachten, maar ook veel invallers zijn ziek. Het kan dus zo zijn dat op het moment er 

een leerkracht afwezig is, er geen vervanging geregeld kan worden. Mocht zich dit bij ons op 

school voordoen, dan zullen we er alles aan doen om een passende oplossing te vinden om te 

voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen.  

 

THEMA’S IN DE ONDERBOUW VAN 0 TOT GROEP 4 

Afgelopen periode hebben de kinderen van de groepen 1/2 gewerkt aan het thema Ridders en 

Kastelen. Als afsluiting van dit zeer geslaagde thema zijn de kinderen van de kleuters vandaag 

op bezoek geweest in kasteel Doornenburg. De perfecte gelegenheid om alles wat ze hebben 

geleerd eens in het echt te zien. De kinderen keken hun ogen uit. 

Vanaf komende week starten niet alleen de kleuters, maar ook groep 3/4 met het thema 

circus. Naast de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ook de peuters en de kinderen van de opvang 

van 0 tot 2 jaar bezig met dit thema. Kortom; in de gehele onderbouw zul je dit thema 

terugzien en zullen de kinderen van al deze leeftijden elkaar ook zien tijdens het werken aan 

dit thema.  

 
 

WEBSITE EN FACEBOOK 

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

pagina. Op de website is ook altijd een actuele agenda te vinden.  

Check: www.dalton-drieluik.nl en www.facebook.com/HetDrieluik/  !!   

 

VOLGENDE INFOBRIEF 
De volgende infobrief komt uit op vrijdag 17 februari 2017. 

http://www.dalton-drieluik.nll/
https://www.facebook.com/HetDrieluik/

