
Nieuwsbrief Onze Kleuterklas Community

Afbeeldingen bekijken? Klik dan hierboven op:  'Afbeeldingen hieronder weergeven.'

Nieuws WSK-erkenningen (3)
Hallo {%name%},

De derde nieuwsbrief over de WSK-Erkenning. Daarin berichten over de vier WSK-erkende

producten. Enkele erkenningsprocedures lopen nog.

Heb jij een product dat voor de WSK-Erkenning in aanmerking komt of ken je er een? Laat

het ons weten, op wsk-erkenning@wsk-kleuteronderwijs.nl.

Met vriendelijke groeten,

De kerngroep van de WSK

 

https://link.enormail.eu/d/c/284dd42448?c=


 

1. Klimroos
Ik heb ervaren en ervaar nog dagelijks dat Klimroos een prachtig compact volginstrument is.

Je hebt feitelijk maar heel weinig observaties nodig om te weten waar een kind staat wat de

grote mijlpalen betreft in zijn of haar ontwikkeling.

Met Klimroos heb je helder in beeld hoe het is met de reken-, taal- en sociaal-emotionele

rijpheid. Groot voordeel in een klassensituatie ten opzichte van een ander LVS: je kunt ze

veel blijven laten spelen, ook tegen de tijd dat je normaal gesproken de niveaus van alle

kinderen moet checken. Ze hoeven niet boven hun kunnen te presteren, ze mogen gewoon

laten zien wat ze je graag laten zien!

 E.M. te A.

 

Ga naar: Ontdekkend leren

2. Onze Kleuterklas Community

https://link.enormail.eu/d/c/1836624e18?c=
https://link.enormail.eu/d/c/1836624e18?c=
https://link.enormail.eu/d/c/28abb1e268?c=


Onze Kleuterklas Community speelt in op de vragen uit het veld. Vragen die iedere

kleuterleerkracht uit het hele land willen stellen aan collega's. De community had voor de

maand december een aftelkalender gemaakt tot het nieuwe jaar.

Elke dag kon je als kleuterleerkracht een vakje openen en antwoord geven op 'de vraag van

de dag'. Heel veel collega's hebben antwoord(en) opgestuurd. Nu kun je alle antwoorden

lezen in Onze Kleuterklas Community.

Heb jezelf nog een vraag? Stel deze dan in de community. Onze Kleuterklas Community is er

tenslotte vóór en dóór kleuterleerkrachten en andere belangstellenden voor het

kleuteronderwijs.

Vijf deelnemers van de aftelkalender van Onze Kleuterklas Community hebben een leuke

prijs ontvangen als dank voor hun deelname.

Word lid van de Community

3. KLOSkennis
Op kloskennis vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over een aantal pijlers van het kleuteronderwijs

zoals bijvoorbeeld bouwen, tekenen etc. en de wijze waarop die werden onderwezen op de voormalige

https://link.enormail.eu/d/c/28abb1e268?c=
https://link.enormail.eu/d/c/e8bee5b6a8?c=


opleiding voor kleuterleidsters. Deze kennis komt op de huidige opleiding nog maar summier of niet meer

aan bod, maar moet bewaard blijven.

Daarnaast worden er artikelen gedeeld die voor de doelgroep interessant zijn om te lezen of die aan bod

kunnen komen in een vergadering of tijdens gesprekken met ouders.

Verder vindt u er mooie quotes over het onderwijs aan jonge kinderen, die mensen weten te raken.

 Doe er uw voordeel mee!

Naar KLOSkennis

https://link.enormail.eu/d/c/e8bee5b6a8?c=


4 Juf Berry
Geloof jij ook dat kleuters enorm veel leren door te spelen? En, als je zoveel mogelijk spelelementen inzet,

ze ook met veel plezier naar school gaan? Dit alles en nog veel meer lees je in Superstart.

Goede voornemens beginnen altijd bij jezelf. Waar ligt jouw belangstelling en enthousiasme dit jaar?

Kleuters hebben ook verwachtingen en ze hebben jou nodig om te groeien.

Superstart is bedoeld om jou als professional te ondersteunen in je eigen kracht.

Met veel praktijkvoorbeelden en theoretische achtergrond leer je de richtlijnen van het kleuteronderwijs

kennen. Zo investeer je niet alleen in jezelf, maar ook in jouw groep.

Je haalt het beste uit jezelf naar boven. Na het lezen maak jij het verschil!

Meer weten? Kijk op www.jufberry.nl

Boek Superstart

Heb je nog vragen, aan- of opmerkingen?

Je kunt ons bereiken via

Tel. 085-0041418 
Mail: lidaboonstra@wsk-kleuteronderwijs.nl

Deze mail is verzonden naar {%email%}
Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de WSK of omdat je

je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van de WSK.

Wil je deze e-mails in de toekomst niet meer ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven voor de nieuwsbrief.
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