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Voor u ligt de Activiteitmail. 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 nieuwsbrief wordt gemaild naar scholen/instellingen en is ook te lezen via onze site www.deactiviteit.nl. U kunt de nieuwsbrief ook in uw eigen mailbox ontvangen door een e-mail te sturen naar
info@de-activiteit.nl. In november ontvangt u dan de Activiteitmail op het opgegeven adres.

In deze Activiteitmail:






Wat is geweest: Start netwerk groep 3/4 in Alkmaar, netwerk groep 3 in Amsterdam en
Rotterdam, OGO- netwerk in Den Bosch
Kort nieuws: Klassenteksten
Wat nog gaat komen: Overzicht aanbod september/oktober/november 2014, OGOConferentie
Zeker bestellen: Thematas 'Feest!' voor de onder- en bovenbouw, Dvd Fase 1 voor de
bovenbouw
Praatje/plaatje: 'De spelotheek' gr. 1/2, De Kleine Reus

Wat is geweest.......
Mooie momenten om te delen
Netwerken groep 3 (/4) gestart in Alkmaar (o.l.v. Bea Pompert),
Amsterdam (o.l.v. Tonny Bruin en Rotterdam (o.l.v. Isabelle Vingerhoets)

In gesprek met Bea Pompert .

De netwerken 'Zin in lezen' en 'Lezen en schrijven in
groep 3/4' zijn de afgelopen weken gestart. In deze
netwerken gaat het erom dat het lezen en schrijven
verbonden blijft met spel met als motto: "We hebben
zin in lezen!". Het was een geweldige start waarin
alle deelnemers hun boeken en teksten voor hun
thema's hadden meegenomen. De thema's waren
zeer gevarieerd. Samen zijn wij op zoek gegaan
naar interessante inhouden en sociaal culturele
praktijken passend bij de thema's die als context
kunnen dienen voor rijke lees- en schrijfactiviteiten.
Hierbij kwamen diverse soorten leesactiviteiten
aanbod en kwam de vraag naar voren: "hoe zorg je
er voor dat ieder kind aan zijn trekken komt?". Ter
plekke bekeken de deelnemers welke boeken en
teksten zij wilden gaan inzetten.

De tijd vloog... Iedereen bruiste van energie en raakte geïnspireerd door elkaar en door de input van
de medewerkers van De Activiteit. De kop is er af en aan 'bevlogenheid' zal het niet liggen...., we gaan
elkaar inspireren en lees- schrijfonderwijs tot een feest maken!

Samen denken, delen en uitwisselen tijdens het
netwerk in Amsterdam

OGO-netwerk in Den Bosch
Vrijdag 5 september hebben we een goede
start gemaakt met het OGO-netwerk in Den
Bosch. Directeuren, ib-ers,
bouwcoördinatoren, taal coördinatoren,
teamcoaches OGO, leerkrachten die werk
willen maken van OGO .... allemaal waren
ze er weer! Deze bijeenkomst stond in het
teken van spel en onderzoek doen. We
hebben onderzocht en besproken wat de
verhouding spel-onderzoek inhoudt. Daarna
zijn we de digitale Horeb ingedoken om de
ontwikkeling van onderzoeksactiviteiten
goed in beeld te krijgen met behulp van de
observatiemodellen van Horeb. Zowel die
van bronnenonderzoek, als die van
experimenteel onderzoek en
praktijkonderzoek hebben wij gebruikt.

OGO-netwerk in Den Bosch, de eerste bijeenkomst

Zoveel enthousiasme voor de nieuwe modellen hadden zelfs Lorien en Isabelle niet verwacht!
Er volgen nog 3 bijeenkomsten dit jaar. Deze vinden plaats op:




21 november: toetsen, eindtoets groep 8 en borgen en OGO-koers houden
6 maart: klassenmanagement en logboek schrijven
29 mei: visie/beleid en het coachen van leerkrachten

Wil je aansluiten bij dit netwerk, dat kan!

Stuur een mailtje naar: info@de-activiteit.nl of neem direct contact op met Isabelle: i.vingerhoets@deactiviteit.nl of Lorien: l.dekoning@de-activiteit.nl ook voor meer informatie.

Samen denken, delen en uitwisselen tijdens het OGO-netwerk in Den Bosch

Kort nieuws
Klassenteksten

Op 1 september is Klassenteksten online gegaan, een gezamenlijk product van De Activiteit en
Diataal. Klassenteksten is de digitale tekstenbank waar je bij ieder thema geschikte leesteksten op het
juiste niveau vindt voor de groepen 1 t/m 8. Naast de leesteksten zijn er ook boeken- en filmtips te
vinden en suggesties voor werkvormen.
Profiteer nu van ons welkomstaanbod! Bestelt u voor 1 oktober? Dan ontvangt u 15% korting. Kijk snel
op www.klassenteksten.nl

Wat nog gaat komen.....
Agenda van De Activiteit
Let op! Eind september hebben we een aantal cursussen / netwerken die starten en prachtige
activiteiten op de planning staan, dus geef je snel op!


Meester en juffenavond
Door: Hermien de Waard

17 september
Schagen



Netwerk trainer Startblokken
Door: Janneke Hangenaar

25 september
Den Bosch



Netwerk bovenbouw
Door: Lorien de Koning

25 september
Den Bosch

Aanbod oktober en november 2014


Een vorstelijk aanbod: Dramatiseren en rollenspel over historische figuren en gebeurtenissen
Door: Leen Koole en Hermien de Waard
2 oktober, Schagen



Netwerk directies
Door: Levineke van der Meer
Niko Fijma

3 oktober (1 bijeenkomst)
Afhankelijk van de deelnemers



Boekenbal - Boekhandel Plukker
Door: Hermien de Waard

3 oktober
Schagen



Werken met portfolio/evalueren met kinderen
Door: Lorien de Koning

8 oktober (1 bijeenkomst)
Den Bosch



Iedereen doet mee! (workshop)
Door: Inge Haarsma

23 oktober
Alkmaar



Didactisch coachen en beeldcoach zijn
Door: André Weijers

29 oktober
Alkmaar



Hooggeëerd publiek!
Werken met het vertelkastje of kamishibai
Door: Hermien de Waard

29 oktober
Alkmaar

e

e



Een vorstelijk aanbod: Sprookjes en verhalen voor iedereen
Door: André Weijers
6 november, Schagen



Expert lezen in groep 3 t/m 8
Door: Bea Pompert

14 november
Alkmaar

OGO-Conferentie: 'Wij hebben een goed verhaal'

Op 18 maart 2015 organiseert de OGO-Academie de grote tweejaarlijkse conferentie in De Reehorst
in Ede. Scholen, nascholers en wetenschappers verzorgen meer dan 35 lezingen, workshops en
presentaties. Wil jij ook komen? Meld je dan snel aan voor 1 oktober en profiteer van de
vroegboekkorting. Kijk voor meer informatie op: www.ogo-academie.nl.

Zeker bestellen
Bovenbouw DVD fase 1
Binnenkort in onze webshop de DVD voor de bovenbouw fase 1.
Een DVD vol prachtige praktijkvoorbeelden voor een goede start
van een thema.
Hou onze website in de gaten: www.de-activiteit.nl

Kinderboekenweek 2014

Natuurkunde en techniek: Dat is een
feestje waard!
Het thema van de Kinderboekenweek is: 'Feest!'. Medewerkers van De Activiteit hebben een prachtige
tas samengesteld met daarin ideeën voor een geslaagd thema in de groepen 1 t/m 8.
Materialen voor de invulling van het Kinderboekenweek thema gaan dit jaar vooral over Natuurkunde
en Techniek.
Bij het thema 'Feest' betrekken wij de kerndoelen 42 t/m 45 onder het leergebied Oriëntatie op jezelf
en de wereld. Een mooie vakoverstijgende aanpak van dit thema.
Nieuwsgierig? Kijk snel in onze website: www.de-activiteit.nl

Praatje/plaatje:
De spelotheek, gr. 1/2 'De Kleine Reus' in Amsterdam
De spelotheek is geopend op 'De Kleine Reus'. Heilke is blij met de bakken die zij heeft meegebracht,
want de kinderen kunnen direct aan de slag. In een mum van tijd is de spelotheek gevuld, is er
gesorteerd en kan de uitleen beginnen.

