
 
 

Activiteitmail februari 2014 

Jaargang 11 nr. 2 

Voor u ligt de Activiteitmail ‘nieuwe stijl’. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief 

van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels 

deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over mooie activiteiten die zijn 

geweest, ons actuele aanbod en andere belangrijke zaken om ‘bij te blijven’. De 

‘nieuwe stijl‘ nieuwsbrief heeft enkele vaste rubrieken, is korter én verschijnt 

frequenter (vijf keer per jaar i.p.v. drie keer per jaar) dan u gewend was. 

 

De nieuwsbrief wordt gemaild naar scholen/instellingen en is ook te lezen via onze 

site www.de-activiteit.nl. U kunt de nieuwsbrief ook in uw eigen mailbox ontvangen 

door een e-mail te sturen naar info@de-activiteit.nl. In april ontvangt u dan de 

Activiteitmail op het opgegeven adres. 

In deze Activiteitmail: 

 Wat is geweest: Winterschool, Krrr...okodil 

 Kort nieuws: Actie van de maand, maak een tijdbalk 

 Wat nog gaat komen: De agenda van De Activiteit en Kasper de fietsenmaker 

 Praatje/plaatje: Mooie praktijk op De Ontdekking (gr.2/3) 

 

Wat is geweest.......  

Mooie momenten om te delen 

Winterschool 

Op 31 januari en 1 februari vond de winterschool plaats. 

Twee geweldige dagen met enthousiaste leerkrachten en 

inspirerende sprekers. Een mooie en waardevolle ontmoeting tussen onderzoek en 

praktijk. Wij willen alle sprekers en bezoekers van de Winterschool nogmaals hartelijk 

danken, jullie bijdrage was fantastisch. 

 

 

 

 

 

 

Professor Gordon Wells in gesprek met 

Lorien de Koning. 

Aandachtig publiek bij de lezing van 

Professor Bert van Oers. 

Marjolijn Dobber introduceert dr. Anders 

Schinkel. 



 

Attentie: de volgende winterschool is op 29 januari en 30 januari 2016. Dus als u 

erbij wilt zijn, dan kunt u deze data alvast noteren!! 

Krrr...okodil 

Onlangs werd De Activiteit omgetoverd tot 

een echt atelier. Hermien de Waard, onze 

kinderboekenspecialist, organiseerde in 

samenwerking met poppenmaakster Tineke 

Koks een workshop voor pedagogisch 

medewerkers en kleuter- leerkrachten rond 

het boek 'Krrr...okodil' van Catherine 

Rayner. 

 

Kort nieuws 

Actie van de maand: maak een tijdbalk. 

Op basisschool ABBS De Zuiderzee wordt er in verschillende groepen hard gewerkt 

aan een tijdbalk. Zo ook in groep 6 van meester Robert. Er wordt gewerkt over 

ontdekkingsreizen en leerlingen leggen hun bevindingen vast in een tijdbalk. Hierbij 

probeert Robert de leerlingen mee te nemen in een voorspelling naar de toekomst, 

"Wat ontdekken wij over 50 jaar?"......  

Wij zijn benieuwd naar het resultaat en kijken erg uit naar alle inzendingen! 

 

 

 

 

 

 

Wat nog gaat komen..... 

Agenda van De Activiteit 

In de maanden maart en april zijn er weer volop activiteiten vanuit De Activiteit. U 

kunt zich nog inschrijven voor: 

 Doelgericht werken aan taal en reken/wiskunde 5 maart in Alkmaar 

Docent: Hermien de Waard 

 Directies houd je schoolontwikkeling klein  14 maart in Utrecht 

Docent: Tonny Bruin 



 

 Waar gaat het hierover? Over kiezen van een thema 26 maart in Alkmaar 

Docent: Hermien de Waard 

 Werken met de digitale HOREB    4 april in Utrecht 

Docent: Janneke Hagenaar 

 Werken met een spelscript    9 april in Alkmaar 

Docent: Hermien de Waard 

 Werken met een spelscript    9 april in Den Bosch 

Docent: Stiena Duijzer 

 Aan tafel (de verteltafel)     23 april in Alkmaar 

Docent: Hermien de Waard 

 

We starten ook  een nieuwe interessante activiteit: ‘Coach de coach’!  André Weijers 

(de coach ‘van buiten’) coacht de coach op de school/instelling (de coach ‘van 

binnen’) onder andere door feedback te geven op beelden die door de interne coach 

zijn opgestuurd. Dit is slechts één voorbeeld…..Kijk in maart dus op onze site 

www.de-activiteit.nl 

 

En in maart komt óók: de digitale versie van ‘Kasper de 

fietsenmaker’! Dit webbased product omvat o.a. een 

voorleesversie voor beginnende taalverwervers, 

woordenschatoefeningen én aanvullende activiteiten zoals 

suggesties voor LS-activiteiten en RW-activiteiten.  

 

Tot slot: Ons scholingsaanbod voor 2014-2015 staat uiterlijk begin april weer op onze 

site! 

 

Zeker bestellen 

Wij spelen met krrr...okodil, een geweldig 

voorleespakket incl. suggesties van Hermien de 

Waard. 

 

 

 

Tas zonder boekje €15,- (excl. verzendkosten) 

Tas met boekje €20,- (excl. verzendkosten) 

De tassen zijn te bestellen via onze site; www.de-activiteit.nl 

http://www.de-activiteit.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=PjzDZAw4fHqMGM&tbnid=PLx3gWyvICgGuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wohi.nl/boeken/jeugd/kinderboeken-diversen/prentenboeken-6-jaar/kasper-de-fietsenmaker&ei=fHv_UrufE8G30QWU3YCIDQ&bvm=bv.61535280,d.d2k&psig=AFQjCNGFAw-L53qTCGyrH0jf-yv1Sm6TiA&ust=1392561362312731


 

Plaatje/praatje 

De werkplaats in groep 2-3, De Ontdekking Oosterhout 

 

 
Waar ruimen we ons materiaal op? 

Op zoek naar een hulpmiddel. Wie 

weet gaat dit werken… een plaatje 

met een praatje. Een eerste eigen 

versie na het bekijken van de foto.  

 

Nog een check… begrijpen we 

elkaar goed, dan reviseren samen 

met juf Anneleen en zelf de eind 

versie schrijven 

“Helm, stofkap, sloof – op de 

kast” 

 


