ACTIVITEITMAIL
JAARGANG 11 NR. 1
Oktober 2013
De eerste Activiteitmail van dit schooljaar in uw mailbox (s.v.p. printen en (laten) lezen)
Activiteitmail?
De Activiteitmail: een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijke centrum voor
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar en ‘s-Hertogenbosch, via de e-mail.
Om bij te blijven rond Ontwikkelingsgericht Onderwijs! In april hebben wij ons overzicht van activiteiten
in het schooljaar 2013-2014 gestuurd. Via de Activiteitmail informeren wij u gedurende het schooljaar
(oktober, februari en mei/juni).
De Activiteit maakt werk van de invoering en verdere ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
en voorschoolse educatie middels Startblokken van Basisontwikkeling (www.startblokken.info).
Dat lukt natuurlijk alleen samen met het veld. Al die geweldige leerkrachten, directies, pm-ers, IB-ers,
OGO-kartrekkers, taalcoördinatoren. Lees en werk ook met hen mee!
N.B. Het is óók mogelijk de Activiteitmail thuis te ontvangen. Stuur ons even een e-mail (info@deactiviteit.nl) met daarin de naam en het emailadres. In februari ontvangt u dan de Activiteitmail ook op
het opgegeven adres.
Niko Fijma en Bea Pompert
In deze Activiteitmail:
1.
2.
3.
4.
5.

OGO-middagen in Zuid-Holland en Drenthe: samen kijken, praten en leren
November/december: Sint is ‘in the air’
Winterschool op 31 januari en 1 februari 2014 (met een speciale gastspreker!)
Dagje Alkmaar met het team?!
Nieuwe uitgaven in de serie ‘Startblokken in de kinderopvang’

1. OGO-middagen in Zuid-Holland en Drenthe: samen kijken, praten en leren
De afgelopen maand zijn er op twee plaatsen in het land ‘OGO-middagen’ geweest, bedoeld om te
inspireren en te informeren.
Op woensdag 30 oktober kwam een groep van ruim vijftig leerkrachten en directies bij elkaar in
basisschool De Lichtkring in Zuidlaren (Drenthe). Het werd een schitterende middag vol
betrokkenheid, informatie, dialoog en inspiratie!
In het lichte, prachtig ingerichte schoolgebouw van het team van directeur Pieter Kralt zat de sfeer er
direct in. Collega’s van negen scholen raakten al direct met elkaar in gesprek rond de koffie met
zelfgebakken cake en de boekentafels met verschillende producten. De teamleden van basisschool
De Handpalm uit Leens verzorgden workshops over hun OGO praktijk. In de tweede ronde was de
beurt aan de medewerkers van De Activiteit. Onderwerpen die op deze middag aan bod kwamen
waren o.a. werken met spelscripts, kinderen worden auteur, omgaan met verschillen in een 1/2/3
groep en OGO in de bovenbouw. De middag werd afgesloten met een lezing over passend onderwijs
in OGO: ‘in de pas, uit de pas’.
Het was genieten geblazen. Goed voorbereide en zeer sprekende verhalen over hoe OGO voor
leerkrachten en leerlingen een extra dimensie geeft aan het schoolleven.

Op woensdag 9 oktober was er een vergelijkbare OGO-middag in basisschool De Ackerweide in
Pijnacker (Zuid-Holland). Ook daar allereerst geweldige schoolpresentaties in de klassen, interessante
workshops voor onderbouw en bovenbouw door medewerkers van De Activiteit, een slotlezing over
passend onderwijs door Janneke Hagenaar.
Hieronder een impressie van de workshop van leerkracht Petra van groep 3:
Uitgaan van verschillen in lees- en
schrijfactiviteiten in groep 3
Tijdens de OGO middag in Zuid Holland
presenteert leerkracht Petra haar thema ‘Otje’,
naar aanleiding van het prachtige boek van Annie
M.G. Schmidt.
Over alle hoofdpersonen worden woordvelden
gemaakt waarin nieuwe woordenschat wordt
opgebouwd die actief gebruikt wordt bij het
schrijven van verhalen. Zó kan iedereen
meedoen!
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Er ontstaat een restaurant naar aanleiding van de kookkunsten van Tos, de kok. Om goed te gaan
weten hoe hun restaurant ingericht kan worden, bedenkt Petra samen met de kinderen wat ze al
daarover weten en wat nog uitgezocht moet worden.
Wat staat er in een restaurant op tafel? Deze lijst wordt ook gebruikt. Het woordveld is ook
inzetbaar bij het maken van teksten
Er ontstaan diverse spellen waarin de wereld
rondom Otje telkens weer verkend en herhaald
wordt. De letter- en woordkennis groeit met de
dag!

Gepassioneerd vertelt Petra over het
enthousiasme waarmee de leerlingen woorden
en zinnen maken met de ‘lettersoep’. Je
schept op en kijkt welke woorden je kunt
maken met de letters uit jouw ‘soep’.

Met een ganzenbordspel worden letters en
woorden herhaald.
Door leerlingen van diverse niveaus met elkaar
te laten samenwerken leren ze elkaar ‘lezen’
en hebben ze veel plezier in het spel spelen.
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Bingospel
Je gooit om de beurt en verklankt wat je op het
plaatje ziet, bv. k-aa-s. Als de letter op jouw kaart
staat mag je hem doorkruisen. Wie heeft het eerst
zijn kaart vol? Vol vuur wordt het spel gespeeld.
De letters en woorden slijpen als vanzelf in.

De leerlingen vinden altijd letters en woorden in beeld, als geheugensteuntje, als hulp bij het schrijven
van teksten. In het thema tot de herfstvakantie komen alle letters aan bod. Er zijn voldoende
signaalwoorden rondom dit thema om alle letters aan te bieden, denk aan soep – ei – kok – kaas – tos
– hek – muis – saus. De leerlingen smullen ervan!
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Op de rijke
boekentafel is voor
ieder wat wils.

Het magneetbord is een van de
geliefde activiteiten: elke dag weer
ontstaan er de mooiste teksten over
eigen ervaringen, inhoud van het boek
of zelf bedachte woorden. De teksten
worden herhaaldelijk gelezen en
voorgelezen. Er worden tekeningen
gemaakt ter aanvulling en soms wordt
het een tekst voor de hele groep
waarmee allerlei oefeningen worden
gedaan.

De leerlingen zijn apentrots bij presentatie van hun verhaal
In de zelfgeschreven teksten zie je ook ervaringen uit het spel in het restaurant terug. De kinderen
lezen recepten en bereiden de gerechten. De brandnetelsoep was erg in trek.
Steevast wordt de mogelijkheid geboden om mini- boekjes en verhaaltjes te maken die worden
teruggelezen en voorgelezen aan elkaar. Alle leerlingen kunnen meedoen door gezamenlijke
oriëntatie, voortdurende reflectie en evaluatie in de groepskring en het vele spelen, lezen en schrijven
in kleine groepjes.
Zo blijven al deze leerlingen met veel plezier lezen en schrijven!
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Wilt u samen met De Activiteit een OGO-middag organiseren? Dat kan!
Wat is nodig?
Eén OGO-school die gastschool wil zijn en leerkrachten die willen presenteren (van één of enkele
scholen). Wat doet De Activiteit?
De Activiteit organiseert, verzorgt de administratie, denkt mee en ondersteunt in de voorbereiding van
de schoolpresentaties, zorgt voor gewenste input door het verzorgen van workshops en slotlezing. Dit
in afstemming en naar gelang de vraag. Wilt u dit ook? Bel Niko Fijma (06 13299370) of Bea Pompert
(06 13299371).
2. November/december: Sint is ‘in the air’
Niemand ontkomt eraan: Sinterklaas is in aantocht.
Dieuwertje Blok is er klaar voor én alle kinderen van ons land.
NIEUWE LIJSTEN!
De Activiteit heeft natuurlijk weer boekentips voor deze periode:
Boekentips voor groep 1 t/m 3(4) over ‘De fiets’.
Zwarte Piet heeft een lekke band en vraagt hulp aan de klas.
De fietsenwerkplaats komt de groep in én boeken over fietsen.
Boekentips voor groep 1 t/m 3 over ‘Sinterklaas’. Sinterklaas is voor beginnende lezers natuurlijk ook
een mooie stimulans om lekker zelf verhalen te lezen. Dit setje boekentips is voor elke leerkracht in
groep 3 een must.
Boekentips over ‘Schoenen’. Dit is natuurlijk ook een mooi onderwerp in de Sinterklaastijd. Er is nu
een nieuwe boekenlijst met boekjes over schoenen voor 0 – 6/7 jarigen.
De boekentips zijn als digitale producten via onze website te bestellen. (http://www.deactiviteit.nl/index.php/shop/digitale-producten)
HEB JE DE DECEMBERBROCHURE AL??!!
De brochure ‘O, kom er eens kijken’ geeft voorbeelden van themaoverzichten van groepen 1/2, 3, 3/4
en 5/6. Verder voorbeelden van interessante activiteiten, bijvoorbeeld hoe bovenbouwers een
Sinterklaasfeest organiseren en zelf boeken maken.
De brochure kun je – hier – bestellen.
De decembermaand is bij uitstek de periode voor lekker schrijven: brieven, verlanglijstjes, gedichten,
weet teksten over het paard van Sint, Spanje, boten.
Maak een mooi Sinterklaasrondeel in de bovenbouw over het fijnste van Sinterklaas: surprise maken,
iets leuks kopen voor je kleine zusje, juf helpen met opruimen na het feest.
Een rondeel is een dichtvorm van 8 regels met zich herhalende zinnen:
zin 1 is ook zin 4 en 7
zin 2 is ook zin 8
Elk jaar doe ik weer mijn best
Ze prachtig op papier te krijgen
Ik speur, zoek en rommel, rijm met leuke woorden
Elk jaar doe ik weer mijn best
Maar helemaal tevreden ben ik nooit
Als ze voorgelezen worden
Elk jaar doe ik weer mijn best
Ze prachtig op papier te krijgen.
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3. Winterschool op 31 januari en 1 februari 2014 (met een speciale gastspreker!)
Zin om eens, los van de hectiek en de waan van alledag, te duiken in interessante onderwerpen
vanuit de cultuurhistorische theorie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Dan moet je je zeker inschrijven voor deze winterschool in Alkmaar! Op deze laatste vrijdag in januari
en de eerste zaterdag van februari verdiepen we ons in onderwerpen onder het motto: ‘OGO, niet van
gisteren’.
Er zijn inleidingen, discussiegroepen, werkgroepen én praktijkpresentaties. We hebben dit jaar ook
een buitenlandse gast en wat voor één! Prof.dr. Gordon Wells uit de V.S. komt naar Alkmaar voor
een lezing over zijn visie op onderzoekend leren (‘dialogic inquiry’) en de rol van de leerkracht daarbij.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus pak je kans! Meer informatie en inschrijven - klik hier -

4. Dagje Alkmaar met het team?!
Teamdagen zijn essentieel in het samenwerken aan goed onderwijs. De Activiteit biedt sinds kort
teamdagen aan: ‘Een dagje weg in eigen concept’. Er zijn verschillende mogelijkheden om de dag zo
zinvol mogelijk in te vullen. Zo hebben we:
 Een fun-arrangement
 Een budget-arrangement
 De Activiteit special
Meer informatie -klik hier 5. Nieuwe uitgaven in de serie ‘Startblokken in de kinderopvang’
Op woensdag 20 november vindt de vijfde landelijke Startblokkenconferentie plaats in Arnhem. U kunt
zich nog inschrijven! - klik hier Deelnemers aan de conferentie ontvangen dan het vierde deel uit de serie ‘Startblokken in de
kinderopvang’: Rekenen & wiskunde met 2 – 4 jarigen. Het motto van dit boekje is: rekenen &
wiskunde is ‘om je heen’ en je bent er nooit te jong voor! Dit deel is geschreven door Niko Fijma en
Isabelle Vingerhoets. Vanaf eind november dus te bestellen via onze website.
In januari 2014 verschijnt het vijfde deel uit de serie. Dit deel gaat over de allerjongsten, de baby’s.
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