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MijnRapportfolio  

 
Onder het kopje “Zo werk ik” kunt u zien hoe uw kind in de klas werkt. Dit geldt alleen voor 
de groepen 5 t/m 8. Net zoals bij het kopje “Zo ben ik” is deze informatie bij de groepen 1 
t/m 4 terug te vinden in de KIJK!-registratie. De KIJK!-registratie wordt in januari geüpload. 
Onder het kopje “Zo werk ik” staan zes vragen die over werkhouding gaan. Door middel van 
een schaalmeting geeft zowel de leerkracht als de leerling aan in hoeverre dit voor hem of 
haar van toepassing is. 

 
 

kernconcept “Tijd en Ruimte”  
Vorige week is het kernconcept “Tijd en Ruimte” van start gegaan. Bij unit 
1 (WD3)  lag er op maandag plots een wrak van een raket in de zandbak. 
Waar komt dat vandaan? Er liep ook een astronaut rond en die wil naar 
de maan, maar hoe? Unit 2 en 3 ontdekten op hun schoolplein een 
meteoriet. Wat is dat? Waar komt dat vandaan en hoe komt een 
meteoriet hier? (De foto’s komen op ouderportaal) 
Alles om ons heen is in tijd en ruimte te bepalen. Zowel in tijd als in de ruimte is een 
natuurlijke ritmiek en ordening te ontdekken die bepaald wordt door de positie en beweging 
van de aarde ten opzichte van de maan, zon en andere planeten. In het kernconcept “Tijd en 

Ruimte” staat de positie centraal die de aarde heeft ten opzichte van de zon en de maan en 
hoe de aarde, zon en maan zich continu ten opzichte van elkaar bewegen. De kinderen leren 
tijdens dit kernconcept hoe ons land, de wereld en het heelal eruit zien. Kinderen 
ontwikkelen begrip voor het feit dat alles met alles samenhangt.  

 
In unit 1 komt in iedere themahoek in de klas een raket met een bestuurskamer. Kinderen 
helpen zelf mee met de opbouw hiervan. Hier kunnen ze met de raket als echte astronaut 
naar de maan en andere planeten vliegen. In de huishoek wordt in de nacht naar andere 
sterren en planeten gekeken en wordt het avond/bed ritueel nagespeeld. Ook in de overige 
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hoeken zijn er activiteiten die aansluiten bij thema ruimte. En natuurlijk zijn er volop boeken 
voor de kinderen die over de ruimte gaan.  
In unit 2 nemen we, de komende weken, de kinderen mee op reis door Nederland en op reis 
door de ruimte. 

In unit 3 nemen we de leerlingen mee op een reis door de ruimte, een reis door de tijd en als 
afsluiting wordt uw kind ook nog mee genomen op een reis over de wereld.  
Tijdens deze reizen zullen de kinderen een aanbod krijgen van inzichten, vaardigheden en 
kennis. 
Dit kernconcept duurt tot net na de kerstvakantie. Via ouderportaal wordt u verder op de 
hoogte gehouden over de inhoud en de afsluiting per unit.  
 
 

het planetarium 
In het kader van kernconcept “Tijd en Ruimte” hebben vorige week alle groepen een 
bezoekje gebracht aan het mobiele planetarium dat in de speelzaal van WD3 stond 
opgesteld. Hieronder leest u een verslagje van leerlingen uit unit 2 rood. 

 
 

 
 
 
 

stagiaire stelt zich voor 
Ik ben Annemarie, 32 jaar, en ik ben student aan Fontys hogeschool te Tilburg, waar ik de 
verkorte deeltijd opleiding van de pabo volg. Ik hoop in februari af te studeren! Ik loop 
komende periode elke maandag stage in Unit 3, bij juf Jenny in de klas. Sommige kinderen en 



 

ouders zullen mij misschien herkennen; ik heb vorig jaar ook op De Duizendpoot stage 
gelopen, ook bij juf Jenny, maar toen in Unit 2. Ik heb het toen enorm naar mijn zin gehad 
hier, dus ben ik heel blij dat ik terug ben! 
Hiervoor heb ik sociologie gestudeerd en heb ik gewerkt bij een marktonderzoeksbureau. 

Ik ben getrouwd en samen hebben we twee kinderen; een dochter van 4 en een zoon van 2, 
en we wonen ook hier in Oosterhout. 
 
 

nieuws van de voorschool  
Zoals jullie vast al weten is er op de basisschool na een vakantie 
“kriebeltijd”. Dit houdt in dat er ouders zijn die de kinderen controleren 
op hoofdluis. Nu willen wij met de voorschool hier ook aan mee gaan 
doen. Daarvoor hebben we voor elke groep, woensdagochtend, 
donderdagochtend en donderdagmiddag, twee ouders nodig. Hiervoor kunnen jullie 
je opgeven via ouderportaal. Je hoeft geen kennis van te hebben van 
hoofdluiscontrole, dit wordt jullie uitgelegd. De “kriebeltijd” zal zijn: na elke vakantie 

op woensdag en donderdag. Dit neemt niet veel tijd in beslag. De mama van Jess uit 
de donderdagochtend groep doet dit al meerdere jaren op de basisschool. Dus 
hebben jullie info nodig, spreek haar gerust aan.  

 
Denken jullie aan het takje/stokje voor het knutselwerkje? Zie ouderportaal en themabrief 
van vorige week. 
 
 

agenda MR-vergadering maandag 12 november 
1. Opening vergadering 
2. Vaststellen agenda  
3. Notulen (18 juni 2018 en 24 september 2018)  

4. Ingekomen stukken      
5. AC info 
6. Mededelingen directie   

- Huisvesting stand van zaken       
7. Mededelingen bestuur 
8. Financiële controle AC 
9. Website 
10. Sociale veiligheid  
11. Onderwijsontwikkeling “Duizendpoot 2020”   
  - MijnRapportfolio (eerste inkijkmoment ouders december) 
  - Kernconcepten (eerste gestart) 
 
 

korte berichten 
 Juf Francé (unit 1 geel) heeft deze week verhuisverlof en wordt vervangen door juf 

Desiree Langenberg.  

 Komende donderdag is er open podium voor unit 1. Er is dit keer geen mogelijkheid 
voor ouders om te komen kijken. In plaats van het open podium is er 
voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. De ouders van de finalisten zijn 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

 


