
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

We hebben weer een gek jaar te pakken. Nu weer de toegenomen besmettingen, mondkapjes en 
zelftesten. Daar wil ik nog wel even wat van vertellen. Wij gaan op geen enkele wijze de kinderen op 
school laten testen. Dat gebeurt thuis, tenminste, als u dat wilt. Het is een dringend advies. De testen 
zullen zeer waarschijnlijk op school geleverd worden. Er zijn op dit moment ook tekorten met 
betrekking tot de leveringen. Kortom, als we meer weten, laten we het u weten. 
Daarom verderop in de nieuwsbrief ook eens keer andere onderwerpen.  Zoals een goed 
inspectiebezoek! Of leuke berichten uit de groepen. En uiteraard het bericht dat Sinterklaas echt wel 
op school zal komen! Wat zullen veel kinderen blij zijn! 
Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas. 
En de maandag 6 december is er voor de  
kinderen een studiedag, zodat iedereen 
nog even kan nagenieten van de Sint. 
Veel plezier iedereen! 
 
Met groet namens het team, 
Monique Klaassen 
Directie 
 

 
Inspectiebezoek 
De inspectie monitort in schooljaar 2021/2022 de leskwaliteit in het primair onderwijs. Met de 
monitoring beoordelen we geen individuele scholen maar brengen we op stelselniveau in beeld in 
welke mate we kenmerken van een effectieve les zien. Hiermee willen we inzichtelijk maken wat er 
in het onderwijsstelsel goed gaat en beter kan op het gebied van leskwaliteit. De uitkomsten kunt u 
vinden in De Staat van het Onderwijs van 2023. 

Vorige week hebben we inspectiebezoek gehad op Westwijzer. In dit geval ging het om een 
themaonderzoek leskwaliteit. Samen met inspectie op onderzoek wat nu een effectieve les is, het 
inhoudelijke gesprek voeren. En dan tot de conclusie komen dat we, met alle nieuwe ontwikkelingen 
binnen de school, heel erg goed op weg zijn. Met name afstemmen op wat onze kinderen nodig 
hebben wordt door de inspectie gezien als kwaliteit. Wij kunnen weer vooruit met de volle energie. 
Nu nog zorgen dat de scholen openblijven! 

 #vakwijzer #taalklassen #speelplezier #coteaching #trots op team Westwijzer! 

 



 
Nieuws van groep 4: 

We zijn bezig met breinhelden. Dit is een methode om de executieve functies te oefenen. 

 

 

We zullen elke nieuwsbrief een breinkracht uitleggen. 

ONTHOUD- EN DOEKRACHT 

Het werkgeheugen noemen we Onthoud- & Doekracht in het Breinheldenprogramma. Je Onthoud- & 
Doekracht zet je in als je dingen tegelijkertijd moet onthouden en doen. Soms heb je ook informatie 
uit je lange termijn geheugen nodig om een taak te kunnen volbrengen. Bijvoorbeeld om 
oplossingsstrategieën en andere relevante informatie op te diepen en in te zetten. 

Op veel momenten zet je je werkgeheugen in. We geven een aantal voorbeelden; je zet deze 
Breinkracht in als je naar je kamer gaat om je gymtas te pakken (nalopen van het ‘lijstje’ van alles wat 
je nodig hebt en het er gaandeweg in stoppen), het onthouden van instructies in de les (en deze 
tijdens het zelfstandig werken oproepen uit je geheugen en uitvoeren) en het onthouden van liedjes 
en de bijbehorende bewegingen of danspasjes. 

Bij spelletjes zoals Ik ga op reis en ik neem mee en memory wordt er ook een groot beroep gedaan op 
het werkgeheugen. 

https://youtu.be/n-MG9aCZrMY 

 

 

 

 

 

 



Schoolfruit groep 4 

Wat zijn we blij dat we weer schoolfruit mogen eten op woensdag, donderdag en vrijdag. Deze week 
hadden we grapefruit, de kinderen hebben het geproefd. We vonden het best bitter, samen hebben 
we ervoor gekozen om er smoothies van te maken. Dat was heel lekker en anders dan anders. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


