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Lentemarkt daverend succes!
De lentemarkt was een groot succes. In de
schoolvergadering is sociocratisch besloten
naar welk doel de opbrengst heen zou gaan.
Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over
een nieuw doek voor de trampoline en een
schoolkamp.
Ondanks dat regen de zon af en toe
verstoorde was het geen blijvende spelbreker.
Er werden pannenkoeken verkocht, wafels,
cakejes en pindarotsjes. Voor een klein
bedrag kon eenspelletjes strippenkaart
worden aangeschaft en ook dit geld ging in de
grote pot. Aan het einde van de dag werd een
opbrengst van 208 euro geteld!

Zonnig weer

Goochelkunsten vertonen

Opbrengst tellen.

Filosoferen met kinderen!
In maart 2012 zijn kinderen op onze school begonnen met filosoferen in
groepsverband. De filosofiesessies worden begeleid door Jeny Belle, die de
opleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren volgt aan de Internationale
School voor Wijsbegeerte te Leusden. In februari heeft Jeny kennisgemaakt met
de kinderen op school en heeft zij gepeild wie interesse en zin hebben om in
maart en april wekelijks, samen met leeftijdsgenoten op school, te filosoferen
over onderwerpen zoals geluk, macht, verschil tussen mens en dier, leven en
dood, dromen en fantasie, vrijheid, e.d. Er bleek grote interesse en motivatie
aanwezig bij Mae en Elke en dat leidde tot de zelfstandige samenstelling van
een groep van zes leeftijdsgenoten en de onderlinge afspraak om in maart/april
iedere dinsdagmiddag onder begeleiding te filosoferen.
Een filosofisch gesprek begint altijd met een vraag. Een vraag die de interesse
heeft van de groep, want de kinderen moeten eigenaar van het gesprek zijn en
blijven. De eerste filosofische gesprekken van de kinderen gingen over de
vragen: “Wat is macht?”, “Kunnen pinguins zich vervelen?” en “Wat zijn dromen
en wat is fantasie?”. De kinderen gaven aan hoe zij dingen zien en waarom,
vertelden over hun ervaringen en werden uitgedaagd een definitie te maken van
de begrippen. Alles leidde tot grote betrokkenheid, interessante
gedachtewisselingen en soms hilarische momenten. Ook na de gevoerde
filosofiesessies was het enthousiasme van de kinderen over het filosoferen nog
te merken. Om nog eens terug te lezen wat er is gezegd en besproken worden er
verslagen van de filosofiesessies gemaakt.
In april is ook een groepje kleuters begonnen met filosoferen op de
dinsdagmiddag.
Filosoferen stimuleert de denkvaardigheden, sociale
vaardigheden en taalontwikkeling. Bovendien wordt een onderzoekende en
open houding bevorderd en is het erg leuk om samen te doen!

Mae (12 jaar) heeft de methode
topondernemers uit de kast
gehaald. Ze maakt de opdracht
‘mijn stad in 2050’ en denkt na over
infrastructuur. Topondernemers is
een methode voor wereldorrientatie.
Het laat kinderen de wereld
ontdekken aan de hand van
ondersteunend thematische
opdrachten.

“ik denk dat de eerste mens
een kikkervisje is geweest’ Ida
5 jaar

“In een andere dimensie zitten
reuzen dan naar een soort
televisie te kijken” Simon 11
jaar.

Bekostigde school
De stichting Democratisch onderwijs, waaronder
Basisschool De Vallei valt, heeft vorig jaar een verzoek
ingediend voor een nieuwe bekostigde school in de
gemeente Overbetuwe. De gemeente heeft dit verzoek
destijds niet ingewilligd. Wij zijn van mening dat dit op
onterechte gronden is afgewezen en hebben hiertegen
administratief beroep aangetekend. Inmiddels is deze
juridische procedure in in de fase beland dat ook de
minister ons gelijk heeft gegeven: “met betrekking tot
het argument dat de prognose van de verlangde school
niet realistisch zou zijn, merkt de minister op dat de
prognose voldoet aan de wettelijke voorwaarden”. De
zaak is verder in behandeling genomen en daar
verwachten we binnenkort bericht van. In het meest
positieve scenario heeft ons schoolbestuur er per
schooljaar 2013/2014 een bekostigde school bij.

Natuurlijk leren volgens onze school: ieder op
eigen niveau, vanuit intrinsieke motivatie, jouw
talent ontwikkelen.

Nieuwe slag in de visie
In de 8 jaar dat De Vallei nu bestaat zijn er golfbewegingen in
wensen en behoeften waar te nemen. Dat was
vorig jaar tegen het einde van het schooljaar en in het afgelopen
kwartaal hebben we dit weer gezien. Soms komt dit vanuit de
ouders, soms vanuit de kinderen, en soms ook vanuit de
begeleiders.

Luca (9 jaar) en Don
(8 jaar) doen mee
de techniek
workshop:
‘Ballonwagen’.
Welke ballonwagen
is het eerste over de
finish?

Om beter in te kunnen spelen op deze golfbewegingen en tegemoet
te komen aan de wensen en behoeften van de kinderen, is er op
dot moment een plan in ontwikkeling om onze begeleiding specifiek
voor deze behoefte te structureren. Het kan gezien worden als
verdieping van de visie van de school.
Uitgangspunt blijft dat kinderen vrij zijn om te kiezen, maar
afhankelijk van hun leerwens de keuze krijgen uit drie verschillende
begeleidingsvormen.

Deze drie begeleidingsvormen hebben een link met de drie vormen van leren die Sudbury onderscheidt,
namelijk: spelend leren (1), nieuwsgierig uitproberen (2) en meesterschap (3).
Het idee is dat kinderen kunnen kiezen op welke manier ze begeleid willen worden. Ze kunnen dan een
begeleidingsvorm kiezen waarvan de kinderen denken dat die het beste aansluit bij hun behoefte. Zo zou je
bij de leerwens: “ik wil de tafel van 6 leren” de begeleidingsvorm ‘Spelend leren’ kunnen kiezen en bij de
organisatie van een schoolkamp, de begeleidingsvorm ‘Meesterschap’. Hieraan gekoppeld herintroduceren
we de portfoliomap. Een fysieke aanvulling op de informatie uit Spectrovita. Met foto's, projecten, met
tekeningen, met wat ze maar willen laten zien en/of bewaren.

Twinkeling coaching

Advertentie

Ben je leerkracht in het basisonderwijs? Wil je meer informatie over het kind
van nu? Wil je je onderwijs anders gaan organiseren? Zoek je praktische
tips en ideeën? Kom dan naar de trainingsdag ‘Dezetijdskinderen en
onderwijs’ van Ankie Boeve- Buurman. Een informatieve dag vol tips over het
anders omgaan met kinderen in een klas.
Waar
Tijd
Kosten
Datum
Opgeven

Renkum, Groeneweg 12, basisschool 'De Vallei'
10:00- 15:00
150 euro, inclusief BTW (studenten 75 euro)
zaterdag 2 juni, of zaterdag 30 juni
Via twinkeling@mail.com of 0481-451678 (tot 18:00 uur)

Juul (12 jaar) schetst een zelf ontworpen
familiewapen op een hardboard plaat. De
bedoeling is deze uit te zagen en mee te
nemen naar het Keltfest.

‘Luisteren naar kinderen’ is een bijeenkomst voor ouders en leerkrachten
die meer willen weten over luisteren en communiceren met je kind. Tijdens
de bijeenkomst worden de deelnemers tussendoor steeds voorzien van
relevante informatie. Daarna is er tijd om met elkaar van gedachten te
wisselen. Ook is het mogelijk om opvoedvraagstukken te bespreken die
relevant zijn aan het thema.
Het is dus een interactieve bijeenkomst, waarbij de deelnemers zelf ook aan
het woord komen.
Wanneer?
Waar?
Tijd?
Kosten?
Aanmelden?

vrijdag 1 juni
Bemmel
11:00-14:00
12,50 euro
Via twinkeling@mail.com of via 0481-451678 tot 18:00 uur

PEUTEREN!
Hierbij willen wij alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar van harte
uitnodigen voor de peuterspeelzaal die na de meivakantie van
start is gegaan. In eerste instantie draaien we een pilot om na
de zomervakantie met alle wettelijke benodigdheden officieel
open te gaan.
Het is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen waarvan de
ouders overwegen De Vallei als basisschool te kiezen. Ouders
kunnen op deze manier langdurig kennismaken met de school
en een gedegen beslissing nemen of ze de kinderen willen
inschrijven als ze vier jaar worden.

Dinsdag 8 mei is gestart met een
groepje van 4 peuters in de
peuterochtend. Inmiddels hebben
ouders van 2 andere peuters ook
interesse getoond. Er is plek voor
maximaal 8 kinderen. Voor
vragen en inschrijvingen kunt u
terecht bij Jackie.

Elke dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 kunnen de peuters
terecht in de kleuterruimte van de school. Zij worden als groepje
begeleid door Jackie Boogerd, bevoegd pedagogisch werker. Het
pedagogisch beleid is gelijk aan dat van school. Er zullen
activiteiten georganiseerd worden die specifiek voor peuters/
kleuters zijn bedoeld en waar zij naar wens aan kunnen deelnemen.
Het initiatief van de peuterochtend valt mooi samen met de uitbreiding van
de ontwikkelingslijnen van het leerlingvolgsysteem Spectrovita. Dit digitaal
kindvolgsysteem maakt nu de gehele ontwikkeling en talenten van kinderen
van 0 – 14 jaar inzichtelijk, van baby, dreumes, peuter, kleuter tot
schoolkind. Dat betekent dat ook ouders van peuters online kunnen
inloggen, dagverslagen bekijken en hun eigen bijdrage leveren.

Tamas (9 jaar) wilde een
echte 'Minecraft' computer
maken. Dit is hem gelukt.
Kennis over hardware van
de computer kreeg hij er
‘per ongeluk’ bij. In de stijl
van ‘Minecraft’ is de
nieuwsbrief ook in
kubussen opgebouwd.

Dank je wel Jan!

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over Jan. Hij is een enthousiaste muziekmaker die op de dinsdag en
vrijdag mee zou lopen op school. Onlangs heeft Jan te kennen gegeven dat hij de voorkeur geeft tot het
geven van een workshop op aanvraag. Graag willen wij Jan heel erg bedanken voor zijn fijne inzet, zijn
beschouwende visie en kijken we uit naar zijn volgende, muzikale intermezzo!

Inzet van Pinterest op De Vallei.
Pinterest is een ‘social network’ website die
fungeert als virtueel prikbord. Je kunt ermee over
het hele web afbeeldingen en foto’s ‘pinnen’ en
vervolgens onderverdelen in categorieën. Met
pinterest bieden we een extra (visuele)
inspiratiebron voor kinderen tot initiëren van
activiteiten. Ook begeleiders/ ouders/ experts
kunnen hiermee op diverse vakgebieden ideeën
op doen om activiteiten te organiseren op school.
Er is een start gemaakt met het prikbord van De
Vallei en de komende tijd zal er steeds meer door
het team aangevuld worden. In de volgende
nieuwsbrief meer over de andere toepassingen
van Pinterest. Neem eens een kijkje en laat je
inspireren op: http://pinterest.com/bsdevallei/

Nieuws, suggesties, opmerkingen, bijdragen? Mail het naar: dootje@natuurlijkleren.net

Er
gaan maar liefst 16 kinderen van de
school meelopen voor het goede doel! Naast sponsor
kan iedereen natuurlijk ook gewoon komen aanmoedigen voor
zoveel actie en genieten van wat er in de ochtend allemaal op het
programma staat.
Bij deze is iedereen uitgenodigd!

