Even voorstellen – Mirjam Mikkers
Hoi! Mijn naam is Miriam Mikkers en ik werk bij de nieuwe bibliotheek Almere.
De kinderen kennen mij misschien al van het voorlezen of van de schoolbibliotheek.
De komende periode zal u mij misschien meer gaan zien want voor mijn opleiding
Leesconsulent ga ik aan de slag op de Aquamarijn.
Dit houdt in dat ik mij ga bezig houden met het opstellen van een leesplan en
visieontwikkeling betreft leesbevordering voor het Kind Centrum.
Soms kan ik daarbij uw hulp goed gebruiken. Ik zou het namelijk leuk én interessant vinden
om ook in gesprek te gaan met ouders.
Bent u nieuwsgierig geworden of heeft vragen, spreek mij dan vooral aan in de
wandelgangen van school, alleen maar leuk!

Test nieuwe methode wereldoriëntatie - Faqta
De afgelopen maand hebben we als een soort van testfase door de gehele school gewerkt
met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie, Faqta. De oude methodes van
aardrijkskunde en geschiedenis zijn zwaar verouderd en natuur en techniek is binnen het
onderwijs nog zwaar onderbelicht. Faqta heeft een methode ontwikkeld gebaseerd op
ontdekkend en onderzoekend leren waarin een persoonlijke leeromgeving voor kinderen
met video een grote rol speelt, ondersteund door zogenaamde ‘doe-boekjes’ waar kinderen
uitgedaagd worden om te werken aan de 'vaardigheden voor de 21e eeuw'. Onderscheidend
daarbij is de nieuwe wijze waarop deze methode leerlingen in het basisonderwijs wil laten
leren: zelfstandig, explorerend, onderzoekend en coöperatief.
Faqta concentreert zich vooral op de vakken die bij wereldoriëntatie horen: aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur & techniek. Maar daar hebben ze ook nog de belangrijkste domeinen
van burgerschap, wetenschap, talentontwikkeling en kunst & cultuur aan toegevoegd.
Ontdekkend leren centraal staat bij deze methode centraal. De leerkracht komt hierdoor
meer in de rol van coach. Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief bezig zijn met de
kennis. Wij geloven in betekenisvol onderwijs: leren en toepassen. Dat leidt tot een hoger
leerrendement, maar ook tot leuker onderwijs. En dat hebben we in de afgelopen testfase
ook echt bij de leerlingen gemerkt. Wat een enthousiasme kwam er bij iedere les weer vrij,
omdat je de gehele les op een soort van ontdekkingstocht bent. We hebben daarom de
proefperiode verlengt en gaan met Faqta in gesprek voor een implementatie van de
methode.

Nieuw aanbod activiteiten Kind Centrum
De afgelopen jaren was u al gewend aan een aanbod van naschoolse activiteiten, welke door
juf Zwany worden georganiseerd. Hier gaan we binnenkort nog nieuwe activiteiten aan
toevoegen. De activiteiten van juf Zwany blijven natuurlijk bestaan!! Deze activiteiten
hebben een wijkgericht doel, wat betekent dat ook kinderen van alle anderen scholen aan
deze activiteiten mee mogen doen. Een prachtige manier om kinderen ook na schooltijd met
en van elkaar te laten leren.
Hier willen we – speciaal voor de kinderen van De Aquamarijn – een aanbod aan toevoegen.
Een aanbod dat is gericht op het leren en verder ontwikkelen van de talenten van onze
Aquamarijn kinderen. Juf Margrieta en meester Jordy zijn druk bezig met de voorbereidingen
van de eerste activiteiten. Ons uiteindelijke doel is een aanbod te creëren waarmee we ieder
Aquamarijn kind een verlengde schooldag kunnen bieden met activiteiten die afgestemd zijn
op de behoeften van onze kinderen.

Belangrijke data
17 t/m 21 februari
26 februari
28 februari

Voorjaarsvakantie
Administratiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij)
Rapporten mee naar huis

Laatste nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief. We hebben gemerkt dat de Aquamarijn-app een enorme
aanwinst is gebleken als het gaat over korte lijnen in de communicatie naar u als
ouder/verzorger. De berichtgeving is korter en sneller wanneer een bericht over een
specifiek onderwerp direct wordt verstuurd. Daarnaast is er het bijkomend voordeel dat er
geen extra bijlage hoeft te worden geopend, wat de leesbaarheid bevordert. De kalender in
de app is altijd op to date, zodat u de belangrijke data altijd bij de hand heeft. Voor ons de
reden om afscheid te nemen van de één keer per maand uitkomende nieuwsbrief, met
daarin verzameld nieuws. In de plaats daarvan zult u vaker van ons een direct nieuwsbericht
ontvangen.

