28 augustus 2015
Aan de ouders van de kinderen uit de dolfijngroepen,
Terugblik
Net voor de vakantie hebben we het project afgesloten waarbij de kinderen een krant of tijdschrift
hebben gemaakt. Alle ouders waren uitgenodigd om het werk van de kinderen te komen bekijken.
Velen van u hebben daar gebruik van gemaakt. Wij zien alle drie met veel plezier terug op deze
presentatiemomenten. We hopen dat u er ook van genoten hebt.
Nieuwe project: Landen van de wereld
Het nieuwe project is Landen van de wereld. Ieder kind kiest een land waarover het allerlei
verschillende opdrachten gaat maken. De kinderen uit groep 3 en 4 gaan werken over Nederland.
Een aantal opdrachten staat vast en daarnaast zijn er nog keuzeopdrachten. Bij dit project werken de
kinderen individueel aan hun opdrachten. In de bijlage vindt u de doelen en het eindproduct en de
studieplanner. In de week van 16 november organiseren we een tentoonstelling van al het werk en
wordt u weer uitgenodigd te komen kijken! De exacte datum krijgt u door van de eigen
dolfijnleerkracht.
Leren leren
In het eerste project van het schooljaar beginnen we altijd een paar weken met leren leren. De
kinderen krijgen flinke teksten waarmee ze aan de slag moeten. Het onderwerp is Staatsinrichting.
Een van de opdrachten in het project is om iets te schrijven over het bestuur van het gekozen land.
Als voorbereiding daarop hebben we deze teksten uitgekozen. De kennis die ze daarin opdoen,
vergemakkelijkt straks die opdracht.
Plannen en weektaak
In dit project is er voor iedere week een afgebakende weektaak. Iedere keer moet er iets af zijn. Het
is daarom een goed project om aandacht te besteden aan het plannen. Wij gaan bijhouden of de taak
iedere week klaar is. Als blijkt dat het uw kind meerdere keren niet lukt, nemen we contact met u op.
Dan heeft uw kind blijkbaar een helpende hand nodig. Plannen is vaak moeilijk voor begaafde
kinderen omdat ze gewend zijn alles op het laatste nippertje te doen. Meestal komen ze daarmee
weg. Met dit project gaat dat niet lukken, daarvoor hebben we de opdrachten bewust te groot
gemaakt. In principe maken de kinderen het grootste deel van de weektaak op school. De kinderen
overleggen met de leerkracht wanneer ze eraan kunnen werken. Het is belangrijk dat ze die tijd ook
goed gebruiken! Als de taak niet af is op school, is het de bedoeling dat ze die thuis af maken.
Kinderen uit groep 3 t/m 6 hoeven niet langer dan een half uur thuis aan de taak te werken, kinderen
uit groep 7 en 8 niet langer dan een uur. Het mag natuurlijk wel, maar het hoeft niet. We vinden het
fijn als we een mailtje krijgen van u als de taak om een of andere valide reden niet af is. In de
studieplanner staat iedere week de weektaak beschreven. In deze mail zit hij als bijlage en de
kinderen krijgen hem ook in de map.
Spaans en Italiaans
Er zijn leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere dolfijnwerk. Zij mogen naast het project ook
Spaans of Italiaans doen.

USB stick en markeerstift
Voor computerwerk is een USB stick erg handig. Het zou fijn zijn als uw kind er een heeft en mee
naar school neemt op de dolfijndag, liefst voorzien van de naam van uw kind. Ook willen we u vragen
een markeerstift aan uw kind te geven, voor het markeren van belangrijke woorden bij leren leren.
Algemene ouderavond
Ieder jaar houden we twee ouderavonden voor de ouders van alle dolfijnkinderen van al onze
scholen. Dit jaar zijn deze avonden op dinsdag 6 oktober 2015 in Lexmond en op 14 april 2016 in
Hardinxveld – Giessendam. U krijgt hiervoor later nog een aparte uitnodiging met de agenda.
We hopen dat u zo weer helemaal op de hoogte bent. Voor algemene informatie over de
dolfijngroep verwijzen we naar de websites van de scholen. Onder de kopjes Zorg vindt u info over
de dolfijngroep. Vooral voor nieuwe ouders wellicht goed om te lezen.
Als u nog vragen hebt, mail ons dan gerust! Ook kunt u altijd binnenlopen voor of na schooltijd op de
dolfijndag!
Hartelijke groet,
Arja de Jong (a.dejong@pcpo-trivia.nl , dolfijnleerkracht in Nieuwland, Meerkerk en Zijderveld)
Mirjam Nagtegaal (m.nagtegaal@pcpo-trivia.nl , dolfijnleerkracht te Hardinxveld-Giessendam)
Gerda Klink (g.klink@pcpo-trivia.nl , dolfijnleerkracht te Ameide, Lexmond en Schoonrewoerd)

