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HOEKSCHE WAARD Voor deze mooie landschappen zorgt de HWL. Als het klimaat

NATUUR IN HET ONDERWIJS
TRISTAN VOOGT
10 MEI 2022

meewerkt dan komt het er nog mooier uit te zien. Het is een mooi gezicht om te zien
hoe mooi ons landschap eruit ziet. Het gaat goed als er veel bloemen zijn. Als je is een
keer zo'n plaatje wilt zien dan kun je “De boer op”. Daarmee kan je bijv. paarse
bloemen langs de weides zien.

DALTONPIJLERS

De kinderen werken en zorgen in de schooltuin voor de plantjes. Het is
onderdeel van het natuuronderwijs op de Bommelschool. Zij krijgen
daarbij informatie en tips van juf Gaëlle. Juf Gaëlle werkt bij het HWL.
HWL betekent Hoekschewaards Landschap.
Soms krijgen de kinderen les over plantjes. Soms krijgen de kinderen
ook over de natuur les. Maar vooral over de tuin en de insecten/beestjes
bij hun op school. Daar planten de kinderen bijvoorbeeld tomaten,
wortels en planten. Je kan ook voor iets anders zorgen, bijvoorbeeld de
bomen vlechten. Daarmee bedoelen wij: Ervoor zorgen dat er mooie
tunnels ontstaan. Je kunt daar ook mooie hutten van maken van.
Je moet er ook voor zorgen dat je de lange takken er af knipt. De dunne, korte
takken mogen er aan blijven. Zoals te zien is op de foto’s wordt het al heel
mooi in de tuin van de Bommelschool. Je kan heel veel van elkaar leren. Net
zoals Juf Gaëlle van haar medewerkers zoveel heeft geleerd. Juf Gaëlle komt
al 8 jaar bij de Burgemeester Van Bommelschool. De moestuin was er eerder
dan Juf Gaëlle. Juf Marjolijn heeft samen met een collega de moestuin
aangelegd.

ELIA ROOS
15 MEI 2022
Bij de Bommelschool werken we veel
samen, we zijn zelfstandig aan het
werk en hebben we veel
verantwoordelijkheid. De
bommelschool is een school met
daltononderwijs dat houdt in dat we
zelfstandig werken.
Wat houdt daltononderwijs precies in
dat ga ik je nu vertellen. Het
daltononderwijs is geen methode of
systeem, maar een praktisch
onderwijsplan voor basis- en
voortgezet onderwijs. Op
daltonscholen ligt de focus op vijf
kernwaarden:
(1) samenwerking,
(2) vrijheid en verantwoordelijkheid,
(3) effectiviteit,
(4) zelfstandigheid en
(5) reflectie.

SCHOOLTUIN Dit is een van de tunnels waar ik het over had. Dit
staat in de tuin van de Burgemeester Van Bommelschool. De leerlingen
van de Bommelschool zorgen er goed voor.

Naast de verplichte lesstof is er ruimte
voor keuzewerk.
Deze informatie is ook na te lezen in
de schoolgids die op de website staat
(www.bommelschool.nl).
Na groep 8 kunnen leerlingen de
overstap maken naar een daltonschool
voor voortgezet onderwijs, maar dit
hoeft niet. In de Hoeksche Waard zijn
3 basisscholen en geen middelbare
scholen voor daltononderwijs. in
Barendrecht zit wel een middelbare
daltonschool. Voor daltonscholen
gelden dezelfde regels als voor andere
scholen in Nederland.
Meer informatie over dalton vind je op
de site van de Nederlandse Dalton
vereniging.
https://dalton.nl/
https://dalton.nl/daltononderwijs/

Binnen het daltononderwijs wordt
gewerkt aan een brede vorming van
het kind.
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KENNISMAKEN MET…

Computergebruik op de
Bommelschool
en de software die ingezet wordt

Naschoolse
activiteiten
ELIA ROOS
1 JUNI 2022

XANDER VAN DEN HEUVEL
27 MEI 2022

Naschoolse activiteiten op de
Bommelschool zijn bedoeld voor
leerlingen van de Bommelschool, maar
ook voor andere kinderen. Zij betalen dan
een kleine bijdrage. Het is de bedoeling
dat de kinderen dan wat meer bezig zijn
met andere dingen dan die op school
geleerd worden.

Op de Bommelschool werken we voor het
schrijfwerk in schriften. Maar we werken ook op
de pc. We gebruiken hiervoor software van de
methodes, bijvoorbeeld voor de vakken taal en
spelling, maar ook voor rekenen Wereld in
getallen. Ook het technisch lezen heeft een
softwareprogramma, namelijk Estafette
leestrainer.
Verder hebben we vooral tijdens het
thuisonderwijs gebruik gemaakt van Junior
Einstein (bijvoorbeeld Begrijpend Lezen) en
Gynzy voor taal, rekenen en spelling.

CHROMEBOOKS worden door alle leerlingen
gebruikt; van de kleuters tot en met groep 8.

We hebben ook programma’s voor de kleuters en
groep 3; bijvoorbeeld Bas voor rekenen en Zoem
voor technisch lezen.
We gebruiken Chromebooks voor de
bovenstaande programma’s. Verder hebben we
tablets voor bijvoorbeeld het programma Bouw!
wat ingezet wordt voor leerlingen die lezen lastig
vinden in de groepen 2 t/m 4.
De juffen en meesters maken gebruik van het
digibord, waarop de leerlingen soms ook wat
mogen doen.

Op de Bommelschool hebben we best wel
veel naschoolse activiteiten. Zoals
schaakles en blind leren typen. Naast het
schaken op donderdagmiddag van 15.15
to 16 uur, is er ook op dinsdagmiddag een
typecursus. Leerlingen leren in ongeveer
10 weken blind typen. Hierna kan er nog
zelfstandig met elkaar geoefend worden
na school. Er wordt ook gewerkt aan
kunst en natuurlessen, zoals het maken
van een bijenhotel. Dit gebeurt met juf
Gaëlle (de tuinjuf, werkzaam bij het HWL).

INTERVIEW
DIGIBORDEN worden niet alleen door de
leerkrachten gebruikt, maar ook door de leerlingen.

FENNA (GROEP 6) OVER
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Met de Kunstbus wordt tijdens en/of na school gewerkt
aan kunst(zinnige) opdrachten.

ELIA ROOS
5 JUNI 2022
KATIE (GROEP 7)
OVER
NASCHOOLSE
ACTIVITEITEN
Was het moeilijk zo ja
wat was er moeilijk
aan?
Het was niet moeilijk,
het was vooral leuk.
Ging je er met plezier
heen?
Ja ik vond het leuk.
Heb je een keer de les
niet af gekregen?
Ja want ik had een hele
drukke week.

Wat vind je er leuk/of juist niet aan?
Met het schaakprogramma leer je schaken. Als
je geleerd hebt hoe te schaken, dan kun je
games spelen tegen elkaar. Zo leren we op een
leuke manier van en met elkaar! Het leuke
vond ik de games.
Wat voor activiteiten heb je allemaal
gedaan? Ik heb alleen schaken tot nu toe
gedaan.
Hoe heet de site? https://www.chessity.com/
Wie deden er allemaal mee? Heel veel
mensen deden er mee; ik ga ze niet allemaal
opnoemen, want dat zijn er te veel (ik, Elia,
heb er ook aan meegedaan).
Als je je ook wilt aanmelden voor Naschoolse
activiteiten, stuur dan een berichtje naar
info@bommelschool.nl of voor het schaken
naar rainier@bommelschool.nl
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TECHNISCH LEZEN

RACE LEZEN – DMT – AVI – TUTOR- EN RALFI LEZEN
TRISTAN VOOGT/ESMÉE GROEIZAAM
1 JUNI 2022
Er zijn verschillende dingen als je het over lezen hebt.

De kinderen in groep 4,5,6,7,8 oefenen ook
voor DMT. Dat doen zij met de ringboekjes
van de methode Estafette. DMT staat voor
Drie-Minuten-Toets. Dat is een test van drie
minuten waar een kind foutloos en zo snel
mogelijk de losse woordjes hardop leest. Je
krijgt twee keer per jaar een toets over DMT.
Als je dan beter/sneller leest dan de vorige
keer dan kun je een niveau hoger komen.

De kinderen in groep 3 krijgen racelezen. Het helpt de
leerlingen, omdat de kinderen hun niveau moeten
beheersen. De kinderen krijgen dan 1 minuut de tijd om
zoveel mogelijk woorden te lezen. Ze hebben 3 keer om
zoveel mogelijk te lezen. Dan kunnen ze zien of ze beter
worden. Belangrijk is wel dat ze eerst GOED lezen voor- Er zijn verschillende AVI niveaus. Je hebt bij
dat ze SNEL gaan lezen. Deze bladen zijn er ook voor de elke groep 2 niveaus. Je hebt bijv. M3 en E3
andere groepen om mee te oefenen.
voor groep 3. M staat voor Midden en E voor
Eind. Je hebt ook M4 en E4, en ga zo maar
Als je sneller en beter leest dan heb je meer tijd voor
door. Het hoogste niveau is plus. Dan kun je
andere dingen of wordt het steeds leuker om te lezen. Je alles lezen. We hebben boeken op school die
kunt allerlei boeken uit de bibliotheek halen. En van al
bij onze leeftijd past.
die informatie word je slimmer.

We hebben ook een speciale software genaamd:
Estafette leestrainer. Daarop kun je Estafetteboeken lezen, uit het ringboekje lezen en zelf een
verhaal maken.
We hebben ook tutor- en Ralfi-lezen. Daar is
iemand de tutor. Je wordt meestal een tutor als je
beter kunt lezen dan degene die je begeleidt. De
tutor moet een ander kind helpen met lezen.
Kleuterlezen met prentenboeken

Groep 8 leest elke vrijdag met de kleuters in
prentenboeken. De kleuters kiezen iemand uit om
mee te lezen. Dan kiezen ze een plekje uit. De
kinderen uit groep 8 helpen de kinderen met het
lezen.

EN NOG MEER LEES-GERELATEERDE ONDERWERPEN

LEESMOTIVATIE
EN BEGRIJPEN WAT JE LEEST
ESMÉE GROEIZAAM
1 JUNI 2022

BIBLIOTHEEK
We hebben op onze school een bibliotheek. In het begin van de dag moeten
we lezen. Ook als je niets te doen hebt, en na de middagpauze. Fenna en
Quinty ruimen de boeken in de boekenkast op. Er kunnen ook bibliotheek
ouders bij komen. Die moeten boeken uit een echte bieb halen, en dan
kunnen Fenna en Quinty de boeken in de boekenkast zetten.
BEGRIJPEND LEZEN
Op woensdag hebben we Nieuwsbegrip. Dan lees je een tekst over iets wat
in het nieuws is geweest. Gebaseerd op de tekst maak je opdrachten. Er is
ook een site voor Nieuwsbegrip (XL). Daar lees je dezelfde tekst, maar je
hebt andere opdrachten. Dit wordt meestal thuis gemaakt. Elke maand
worden er toetsen afgenomen om de leesstrategieën te testen. Begrijpend
lezen komt eigenlijk bij elk vak wel aan de orde. Bij Estafette zijn er ook
specifieke opdrachten die daarover gaan.

RACELEZEN: Hier zien jullie een voorbeeld van een bladzijde
Waarmee 3 x geoefend wordt om te zien of je steeds beter
en sneller leest.

LANDELIJKE LEESACTIVITEITEN
Elk jaar doen we mee aan de voorleesdagen en de kinderboekenweek. We
hebben dan ook een boekenmarkt. Met een echte boekenwinkel. De laatste
jaren heeft de boekenwinkel uit Strijen meegeholpen; Boekhandel
Schouten. We vinden het leuk om met organisaties uit de Hoeksche Waard
samen te werken.
Meer informatie is te vinden in de schoolgids op de bommelsite;
www.bommelschool.nl
XANDER VAN DEN HEUVEL

23 JUNI 2022

Burgerschap

Op onze school mag iedereen
zichzelf zijn. We houden
rekening met elkaar en
gaan respectvol met elkaar én
onze omgeving om!

Op de Bommelschool vieren we Paarse vrijdag.
Dat doen we door paarse kleding aan te doen.
Wij doen dit zodat iedereen zichzelf mag zijn en dat er niet gepest
over wordt. Ze doen dit op scholen omdat kinderen het dan de
rest van hun leven hopelijk niet doen.
in alle landen wordt soms zelfmoord gepleegd door kinderen die
bepaalde kinderen leuk vinden en daarom superveel worden
gepest. Gelukkig kwam er als eerste in Amerika actie hiertegen en
verzonnen ze Spirit Day op 2010. Dat is paarse vrijdag voor ons
nu. Het is op de 2e vrijdag van december. Op de Bommelschool
zet iedereen zich in om te accepteren dat iedereen anders en
uniek is.
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DE LEERGROEP

Uitdaging op een ander vlak
ESMÉE GROEIZAAM
20 MEI 2022

De leergroep is een groepje leerlingen die
speciale opdrachten doen. Hierdoor mogen
ze van sommige dingen minder doen. Ze
hebben ook een routeboekje. Daarop kan je
zien hoeveel je moet doen van bijv. rekenen.
Het ligt eraan of je de vooraftoets goed hebt
gedaan. Als je het goed hebt gedaan, dan
mag je misschien naar de Leergroep. De
vorige Leergroep-opdracht was van het dino
ei. Daar moesten Esmée, Tristan, Xander en
Elia over schrijven. Esmee had het over
welke dino in het ei zou kunnen zitten.
Tristan had het over de vogelhouding.
Xander had het over de plaats waar het ei
gevonden werd (een plaats in China). En
Elia had het over hoe het kon dat het ei in
goede staat is gebleven.

Onze leider is juf
Monique. Zij zegt wat de
leergroep moet gaan doen,
en wanneer het af moet
zijn. onze samenwerking
is nu redelijk omhoog aan
het gaan. We hebben een
blad gekregen waar op
staat wat de taken zijn.
We doen nu 2 keer per week 20 minuten
aan de leergroep. We gaan de komende tijd
de leergroep-opdracht vaker inplannen
(dagelijks), maar dan korter. Dit werk doen
we naast het aanvullende (plus)werk dat
we van de leerkracht, meester Rainier,
krijgen.

LEERGROEP Leren samen tot oplossingen te
komen, leren leren, leren plannen en leren met
teleurstellingen om te gaan

INTERVIEW

Met leerlingen uit de Leergroep
ESMÉE GROEIZAAM
30 MEI 2022

Van wie krijg je dan kritiek?
Tristan: van de leerkrachten :)

Wat vind jij van de leergroep?
Tristan: “Ik vind het leuk omdat je er vrienden kan maken, en
omdat je er nieuwe dingen kan leren.”
Xander: “Leuk, want we kunnen teksten schrijven. En ik vind de
samenwerking en de creativiteit fijn.”

Wat voor opdracht wil je de volgende keer hebben? Tristan: “Ik
zou het over dieren willen hebben.”

Gaat het goed in de leergroep?
Tristan: “Ik vind dat het goed gaat, maar het kan beter.”
Xander: “ ja, want ik heb bijna al mijn stukjes af :).”

Doe je nog veel aan je basiswerk?
Tristan: “Ik doe altijd eerst mijn basiswerk, en als ik tijd heb, dan
maak ik mijn pluswerk”.

Wat zou er volgens jou beter kunnen?
Tristan: “De samenwerking mag wel beter.”
Xander: “De samenwerking, omdat we niet zo veel met elkaar
communiceren als nodig is.”

Moet dat niet andersom dan?
Tristan: Uhh, oh ja dat is waar.

Hoeveel doen jullie aan de opdracht in de klas?
Tristan: “Het mag wel meer, want bijv. de ene week doe je heel
veel en de andere week weer heel weinig. Daar worden we in
geholpen door de juf en de meester (leren plannen).”
Zou je in de leergroep willen blijven?
Tristan: “Het ligt een beetje aan de opdracht, want als het moeilijk
is, dan krijg je veel kritiek.”
Xander: “Ja!! omdat het in de leergroep heel leuk is :).”

Kun je wat specifieker zijn?
Tristan: Ik zou het dan graag over een tijger of een leeuw hebben.

Wat zijn de taken in het groepje?
Tristan: “Ik zorg ervoor dat iedereen de leergroep inplant. Elia
zorgt ervoor dat de materialen klaar liggen. Esmée moedigt de
groep aan. En Xander zorgt ervoor dat alles op tijd gebeurt.”
Kunnen jullie goed met elkaar opschieten?
Tristan: “Ja, heel goed.”
Xander: “Ja, omdat er best wel wat vrienden van me in de
leergroep zitten.”
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Interview met Quinty (groep 7)
Wat voor les krijg je extra?
Als extra lessen krijgen wij spelling en rekenen.
Wat moet je erbij doen?
Voor spelling krijgen we een mapje mee met categorieën die wij nog
moeilijk vinden. We krijgen hier extra instructie over en maken
werkbladen. We sluiten dit af met een dictee ter controle. Bij rekenen
werken we met verhaaltjessommen en krijgen we les uit het bijwerkboek.
Met het bijwerkboek weten we al vooraf wat er de komende week in de
klas wordt behandeld en hebben we samen met de RT’er al geoefend..
Van wie krijg je bijles?
Van juf Monique en juf Alice
Waarom krijg je bijles?
Zodat ik beter word in rekenen en spelling. Ik vind het fijn om thuis ook
met m’n ouders het huiswerk te doen.

INTERVIEW

Met leerlingen die extra instructies krijgen
ELIA ROOS EN XANDER VAN DEN HEUVEL
5 JULI 2022

Als je moeite hebt met een bepaald vak, dan krijg je op de Bommelschool
extra instructies (ook buiten de klas). De extra instructies worden gegeven
door de onderwijsassistent, juf Alice. En ook door juf Monique en meester
Rainier. Wij hebben twee leerlingen geïnterviewd die extra instructies buiten
de klas krijgen.

Hoe lang is zo'n spelling dictee?
Een dictee bestaat uit 20 woorden. Zo kunnen we goed bekijken of de
categorie door de leerling wordt beheerst. Als je 16 of meer woorden goed
hebt, dan heb je de categorie voldoende afgerond en ga je verder met een
andere categorie. Heb je minder dan 80% goed, dan wordt de categorie nog
eens herhaald.
Wat heb je nu bij rekenen?
Op dit moment werken we aan deelsommen. We leren het gebruiken van
tafelsommen bij het oplossen van deelsommen. We vragen ons af: hoe vaak
past het erin? We leren ook grote stappen nemen, bijvoorbeeld: 1000 x 6 =
6000.

Interview met Katie (groep 7)
Vind je bijles leuk?
Nee, ik vind dat er meer spelletjes in mogen en ik heb geen zin om het na
schooltijd te maken. Ik speel dan liever buiten.
Wat voor les krijg je extra?
Rekenen en spelling
Van wie krijg je bijles?
Van meester Rainier en juf Monique
Waarom krijg je bijles?
Omdat ik spelling moeilijk vind en ik vind rekenen ook moeilijk (vooral de
deelsommen).
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WAAROM zOU JIJ DEzE SCHOOL AANBEVELEN?
Tristan

Omdat er aandacht is voor de leerling zelf.

Esmée
Xander
Kick
Quinty
Marcelino
Leevano
Milou

Omdat er een goede samenwerking is en iedereen aardig is voor elkaar.
Omdat iedereen aardig is en omdat het een kleine school is.
Er wordt niet vaak gepest en omdat het er rustig is.
Omdat het een leuke school is en er niet vaak wordt gepest.
Omdat het een leuke school is.
Omdat alle kinderen aardig zijn en je kan snel vrienden maken.
Omdat ze je goede ondersteuning geven.

ONDERWIJSAANBOD

LEERLINGEN BLIJVEN
UITGEDAAGD OP DE
BOMMEL, OP ELK VLAK.

BURGEMEESTER VAN
BOMMELSCHOOL
VAN GALENSTRAAT 9
3274LV BLAAKSEDIJK
0186-603130
INFO@BOMMELSCHOOL.NL

Deze krant is een product van de Leergroep (Elia, Esmée, Tristan, Xander – groepen 6 t/m 8), Burg. Van Bommelschool – juni 2022
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