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Nieuwsbrief
Door: Juf Naomi
Een hele tijd hebben jullie geen nieuwsbrief van ons ontvangen. We
hadden er heel veel moeite mee de nieuwsbrief maandelijks te vullen
met nuttige mededelingen. Vandaar dat we nu wat minder geregeld
een nieuwsbrief zullen uitbrengen.
Mochten jullie zelf nog leuke ideeën hebben voor een artikel in de
nieuwsbrief dan hoor ik dat graag.

Thema het Wad
Door: Juf Naomi
De laatste weken voor de vakantie ben ik in de klas nog bezig met het
thema Het Wad. We gaan afsluiten met een Waddententoonstelling,
waar we onze kunstwerken zullen laten zien.
We hebben schelpen gemaakt, krabben gevouwen, geschilderd op echt
schilderslinnen, vragen bedacht, woordspinnen gemaakt en teksten
getypt. We gaan komende week op schoolreis naar het Wad en hebben
een paar weken geleden al op het wad gelopen bij Paesens Moddergat
in Friesland. We gaan voor de tentoonstelling nog schelpen verven en
meeuwen knutselen.
Aan het einde van het thema moeten de vragen van de vragenwand
zijn opgelost en heeft ieder groepje een gevulde wand over zijn eigen uitgekozen waddier. We maken
teksten over de wadpier, de kokkel, het nonnetje, de krab en de mossel.
Een aantal van de lessen zijn inmiddels op de site te vinden. Een aantal andere lessen zullen de komende
weken op de site verschijnen. Mochten jullie zelf nog leuke ideeën hebben dan zijn ze van harte welkom!

De Romeinen
Door: Juf Naomi
Begin dit jaar heb ik met mijn eigen groep het thema
de Romeinen gedraaid. Dit was een zeer succesvol
thema. De kinderen wilden nog wel een tijdje langer
doorgaan.
Tijdens dit thema hebben we een Romeinse weektaak
bedacht. We hebben hiervoor werkbladen gemaakt
voor vooral taal. Hierin komen een aantal kerndoelen
van taal groep 6 voor. Denk bijvoorbeeld aan het
onderwerp en de persoonsvorm uit een zin halen.
De werkbladen zijn te vinden onder het thema de
Romeinen, groep 5/6.
Ook hebben we een echte mozaïek gemaakt. Een
aantal kinderen hebben hier een foto van gemaakt die
ik op de site mocht zetten. Het resultaat was echt super! Een zeer geslaagd thema met leuke lessen en
werkbladen. Mocht je zelf nog leuke ideeën hebben dan kun je ook deze opsturen!

Juf Laurien
Door: Juf Naomi
Via deze weg wil ik nogmaals Juf Laurien bedanken. Zij stuurt
mij wekelijks ontzettend veel leuke lesideeën. Vooral voor
handvaardigheid. Ze heeft bij bijna alle thema's die op de site
staat wel lessen gemaakt.
De meeste lessen die de afgelopen tijd zijn toegevoegd zijn
van haar afkomstig. Zelf heb ik sinds mijn vaste aanstelling
weinig tijd meer om extra lessen te bedenken.
Vandaar dat ik juf Laurien zeer dankbaar ben voor de mooie,
bruikbare lessen die ze stuurt!
Helemaal super!
Sinds begin augustus is juf Laurien een vaste medewerkster
van onze site. Ze kan nu zelf haar lessen toevoegen! Ik denk dat het een hele leuke, goede samenwerking
gaat worden. Bedankt dat je ons wil helpen!

Foto's
Door: Juf Naomi
Zelf probeer ik zoveel mogelijk foto's te maken van de knutsels en lessen
die ik zelf heb gegeven. Nu krijg ik natuurlijk heel veel knutsels van jullie
binnen en is het heel erg lastig om die allemaal eerst zelf te maken.
Mijn vraag aan jullie is dan ook of er mensen zijn die lessen van de site
hebben gegeven en daar ook een foto van hebben gemaakt?
Zouden jullie die dan op willen sturen, zodat ik ze bij de lessen kan
plaatsen? Ik merk dat ik het zelf heel prettig vind als ik op andere site op
zoek ben naar leuke ideeën voor mijn eigen klas dat er foto's bij lessen
staan. Het maakt het weer wat gemakkelijker om de les voor te bereiden
en uit te leggen aan de kinderen.
Wie o wie heeft foto's gemaakt van een van de lessen op de site? Deze
kun je mailen naar naomi@jufnaomi.nl Je naam zal er bij gezet worden!

Dagritmekaarten
Door: Juf Naomi
De site met dagritmekaarten loopt gewoon fantastisch.
Dagelijks krijg ik mailtjes binnen met verzoekjes van mensen.
Helaas heb ik er gewoon geen tijd voor om alle kaartjes te
maken. Elke vakantie trek ik er 1 of 2 dagen voor uit om
zoveel mogelijk kaartjes te maken, maar zelfs dan blijven er
nog wel eens mailtjes liggen.
Momenteel zitten er ontzettend veel verzoekjes in mijn inbox.
Over 3 weken heb ik zomervakantie en de eerste week van de
vakantie neem ik eerst even de tijd om alle verzoeken bij te werken. Zodat ik na de vakantie in ieder geval
met een schone inbox kan beginnen. Ik probeer het zoveel mogelijk bij te houden, maar het aantal
verzoeken ligt gewoon te hoog. Vandaar dat je soms een aantal weken moet wachten voordat de kaart klaar
is. Ik vraag iedereen die een verzoekje heeft gedaan en lid is van deze nieuwsbrief dan ook om nog even
geduld te hebben. Over drie weken gaan we weer verder.
Mocht je daar niet op willen/kunnen wachten dan is er altijd de mogelijkheid zelf een kaart te maken. We
gebruiken Adobe Photoshop om de kaarten te maken. Het lettertype is Arial 40. Mocht je zelf kaarten
hebben gemaakt dan kun je die altijd mailen. Dan zorg ik ervoor dat ze zo snel mogelijk op de site komen te
staan!

Teleblik.nl
Door: Juf Naomi
Voor mijn thema's probeer ik veel gebruik te maken van de computer. Teksten
typen, informatie zoeken, maar sinds kort ook filmpjes kijken. Omdat wij op school
met een weektaak werken zet ik deze wekelijks op de weektaak. Kinderen kunnen
dan zelf bepalen wanneer ze de filmpjes gaan bekijken.
Een voorbeeld:
Voor het thema Het Wad ben ik gaan kijken bij www.teleblik.nl. Als school zijn we
daar lid van geworden en kunnen we nu alle informatieve filmpjes bekijken. Op de
gok typte ik het woord "Wad" in en er kwamen meteen een aantal filmpjes
tevoorschijn. Vogels op het Wad was het eerste filmpje dat de kinderen bekeken. De
week erna was het de beurt aan Schelpen. We bekeken een filmpje uit het
programma Willem Wever.
De week erna was het de beurt aan de mossel.
Zo waren er alweer 3 weken voorbij. De laatste week heb ik de kinderen de kans gegeven een eigen filmpje
te kijken. Ze konden deze zoeken via de zoekfunctie op de site. Voor kinderen heel overzichtelijk!
Een groot succes deze filmpjes en voor elk thema is bijna wel iets te vinden.

Volgend schooljaar: groep 8
Door: Juf Naomi
Volgend schooljaar sta ik zelf voor groep 8. Vandaar dat er meer lessen zullen
ontstaan voor die groep.
De eerste thema's ben ik al aan het uitwerken. Zodra er concrete plannen
ontstaan komen ze op de website. Ik plaats lessen vaak pas nadat ik ze al in
de klas heb gedaan, omdat er kinderen zijn die regelmatig op de website
kijken en zo al zouden kunnen zien wat we gaan doen.
Mochten jullie zelf nog leuke ideetjes hebben voor groep 8 dan zijn die
natuurlijk weer welkom!

Kinderboekenweek
Door: Juf Naomi
Het thema voor de kinderboekenweek is dit jaar: De leeuw is los.
Als school doen wij gezamenlijk aan dit thema mee. Ik ben momenteel al bezig
met het verzamelen van ideetjes voor groep 8. Ik probeer vlak voordat het
thema begint de gehele themaplanning op de site te zetten.
Alle ideeën komen bij het thema Dieren te staan! Hier staan ook al een aantal
'oude' lessen en nieuwe lessen van juf Laurien.
Mocht je zelf nog leuke ideetjes hebben dan kun je altijd even mailen naar
naomi@jufnaomi.nl

Online webshop voor (kinder)boeken
Door: Juf Naomi
Sinds deze maand vind je op het internet een nieuwe
webshop voor boeken. Mijn favoriete boekenwinkel
heeft besloten online te gaan en met behulp van Japie
is de nieuwe site ontstaan.
Kom kijken op www.hetboekenhuis.nl en bestel vanaf
nu hier je boeken!

Colofon
De redactie van deze nieuwsbrief is te bereiken op nieuwsbrief@jufnaomi.nl
Wilt u een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief dan kunt u mailen naar bovenstaand adres.
Adverteren
Wilt u adverteren? Neem dan contact op met adverteren@jufnaomi.nl.
Aan- en afmelden
Iedereen die zich bij Jufnaomi.nl aanmeldt ontvangt automatisch deze nieuwsbrief. Wilt u deze niet meer
ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet zelf kunt u zich op www.jufnaomi.nl aanmelden.

