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De kranten staan iedere dag vol met grafieken over corona. Op school en bij het
halen en brengen worden we nog steeds geconfronteerd met de maatregelen. In
de afgelopen maanden zijn we zeer terughoudend geweest met het aantal ouders
in de school. Het blijft aanpassen, maar gelukkig kan er nog steeds heel veel wél.
Vakdocenten
Op maandag, woensdag en vrijdag gymmen de leerlingen onder de enthousiaste
begeleiding van meester Ralph. Op dinsdag vinden de schaaklessen onder
leiding van meester Rick plaats - daarover verderop in de nieuwsbrief meer. En
op donderdag maken de kinderen prachtige dingen tijdens de kunstlessen van
juf Elke. Zo heeft iedere dag in de week een ‘break-momentje’ bij een van onze
vakdocenten.
Ateliers
Binnen de kaders van de corona-maatregelen proberen we ook extra activiteiten
te bieden. De kinderen van de groepen 7 en 8 mochten op 30 september de theatervoorstelling ‘Blauwe Plekken’ in ons speellokaal meebeleven. Deze voorstelling
is gebaseerd op het boek van Anke de Vries. Daarnaast hebben alle leerlingen op
drie donderdagen tijdens workshops – de zogenaamde Ateliers – nieuwe disciplines leren kennen.
Maakotheek
Ook de Maakboxen van de Maakotheek met
veel aandacht voor wetenschap en techniek,
zijn weer volop gebruikt. Zo wisselen we de
dagelijkse structuur af met verrijkende en
uitdagende opdrachten, waarbij we rekening
houden met de talenten en uitdagingen van ieder kind.
Klassenvergaderingen
Binnen de groepen vinden regelmatig klassenvergaderingen over diverse onderwerpen plaats. Ook over leuke plannen die wij als team vervolgens proberen om
te zetten in daden. We denken bijvoorbeeld aan een door de leerlingen georganiseerde filmavond voor alle kinderen, waarbij uw hulp erg welkom zal zijn, mits de
coronamaatregelen het toelaten. Daarover later meer …
Ik wens u en jullie weer veel leesplezier en alvast een fijne herfstvakantie!
Bert Wierenga
Directeur Quadratum
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Hoe gaat het
verder met ons
schoolplein?
Het schoolplein van Quadratum kán
mooier, daar is iedereen het over
eens. Nu zijn er vooral veel tegels, het
is kaal en we missen variatie. Vorig
jaar hebben wij een subsidieaanvraag
ingediend die helaas is afgewezen.
Quadratum hoort officieel bij de A.S.
Talmaschool, en het hoofdgebouw
heeft al een prachtig groen schoolplein kunnen realiseren dankzij
gemeentelijke subsidie. Dus visten
wij achter het net. Maar niet getreurd,
desondanks willen en kunnen we er
iets moois van maken!
Zones
Een aantal ouders heeft de werkgroep
‘Groen(er) schoolplein’ opgericht*.
Zij willen de komende maanden
onder andere het niet meer gebruikte
konijnenhok slopen, gaten te vullen en
plannen uitwerken hoe we het schoolplein kunnen oppimpen zonder (veel)
budget. Wat al vaststaat: het schoolplein zal in zones verdeeld worden. Bij

Wist u dat …

de invulling van deze zones zullen we
de leerlingen nauw betrekken. Dat is
niet alleen leuk, maar ook leerzaam!
We plannen:
– een les-zone (zitgelegenheden om
buiten les te kunnen krijgen)
– een sportzone (waar je kunt voetballen, aan de rekstokken kunt
hangen of tikkertje kunt spelen)
– een rustzone (om te chillen of rustig
te spelen)
– een creatieve zone (waar je mooie
dingen kan maken en tentoon kan
stellen)
– een educatieve zone (bijvoorbeeld
met een moestuin, bijenhotel,
insectenhotel)
Samen met schakelklassen
Sinds dit schooljaar krijgen de
schakelklassen van de Talma les
op de tweede verdieping van ons
gebouw. Juf Sonja is namens het
Quadratumteam afgevaardigd om

…alle kinderen in groep 7 nu hun eerste opdracht in Simulise (het digitale
portfolio) hebben gemaakt?
…in groep 6 óók alle leerlingen al met
Simulise werken?
…leerlingen van Quadratum Chinees
oefenen met een leerling van de
schakelklassen?

samen met een schakelklas collega
in gesprek te gaan met ouders van die
afdeling. Het is fijn om ook met hen
samen te kunnen werken aan een
mooier plein.
Nieuwe subsidieaanvraag
Los van de plannen die de werkgroep
verder zal uitwerken, zal Quadratum
wederom een subsidieaanvraag indienen, onder het motto ‘Niet geschoten
…’. Maar vooralsnog zien we het maar
als een uitdaging om veel voor elkaar
te krijgen met weinig. Ideeën,
handige connecties, man- en vrouwkracht welkom! Meer informatie? Mail
naar Bert Wierenga
(b.wierenga@kindenonderwijs
rotterdam.nl).

* Yvette (moeder van Noura en Boaz), Nikki
(moeder van Ijze en Loek), Sonja (moeder
van Liko en Nola) en Jannek (vader van
Fons)

… alle klassen een zachte bal hebben
gekregen, zodat de buren minder last
hebben van ons spelen?
…groep 7 en 8 hard samenwerken aan
thema-opdrachten?
…er heel veel smartgames in de
school zijn waar kinderen regelmatig
mee aan de slag mogen?
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Ateliers – plezier
met iets nieuws
Op drie opeenvolgende donderdagen mochten de leerlingen weer
deelnemen aan onze Ateliers. Deze
groepsdoorbroken workshops staan
los van de gebruikelijke lessen en zijn
vooral bedoeld om de kinderen met
iets nieuws kennis te laten maken.
Deze keer mochten de kinderen
kiezen uit:
–
–
–
–

Mozaïeken
Drone parcours bouwen
Workshop Microsoft Office
Sport en beweging

We hebben tijdens het indelen
rekening gehouden met de voorkeuren
van de kinderen. Deze keer zijn de
Ateliers allemaal gegeven door leerkrachten van Quadratum. Als de coronamaatregelen het toelaten, zullen we
gedeeltelijk ook weer externe docenten inzetten.
Het was weer ontzettend leuk!

HUB – les op Quadratum voor kinderen
van andere scholen
Vanaf eind oktober zal een aantal
leerlingen van omliggende scholen
elke donderdagmiddag les krijgen op
Quadratum. Het gaat om leerlingen
met een ontwikkelingsvoorsprong die
op een reguliere school zitten en baat
kunnen hebben bij extra uitdagingen
en een andere lesaanpak.
Dit nieuwe aanbod van Quadratum
noemen we HUB, een plek voor
begaafde leerlingen waar wij kennis,

expertise en faciliteiten delen. In een
gedifferentieerde groep van maximaal
tien leerlingen zal juf Lieneke in een
periode van acht weken aandacht
geven aan een specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Het kind
bepaalt in overleg met de ouders, de
groepsleerkracht en de begeleider van
de HUB aan welke doelen het gaat
werken.
In de toekomst zullen er ook themabijeenkomsten voor leerkrachten,

collegiale consultaties en peergroup-bijeenkomsten voor ouders
plaatsvinden. Op deze manier kunnen
wij onze kennis steeds breder delen
en zal onze HUB ook echt een kennisknooppunt worden.
Voor meer informatie kunt u juf
Lieneke aanspreken of mailen via
HUBQuadratum@kindenonderwijsrotterdam.nl .
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Update
Oudercommissie (OC)

Nationale
Voorleeswedstrijd
2020/2021
Quadratum doet, net als afgelopen
schooljaar, ook dit jaar mee aan de
Nationale Voorleeswedstrijd. In groep
7 en in groep 8 vinden de komende
twee weken de voorrondes plaats van
de schoolwedstrijd. De leerlingen van
beide groepen jureren en gebruiken
hiervoor eenzelfde juryformulier.
Uiteindelijk vindt de finale van de
schoolwedstrijd op 3 november plaats.
Uit beide groepen strijden 2 à 3
leerlingen met elkaar om het school
kampioenschap. De schoolkampioen
gaat door naar de plaatselijke vervolg
rondes: de regiofinales.

De winnaars van de regiofinales
worden hierna uitgenodigd voor de
provinciale finale.
En uiteindelijk mogen de winnaars van
de provinciale finales deelnemen aan
de landelijke finale. Dit is een fantastisch voorleesfeest, waar de hele klas
naartoe mag.
Logisch dat de kinderen extra enthousiast en toegewijd zijn. Hopelijk gooit
corona niet weer roet in het eten,
zoals bij de vorige voorleeswedstrijd.
Toen was Aiyana (nu groep 8) best
ver gekomen, maar werden de laatste
rondes helaas afgelast.

De afgelopen jaren had Quadratum
steeds een zeer actieve ouderc
ommissie (OC). Deze was er vooral
om het team te ondersteunen bij het
plannen en uitvoeren van extra activiteiten: bijvoorbeeld praktijklessen op
locatie, evenementen en gastlessen.
Daarnaast had de OC een klankbordfunctie. Door de corona-maatregelen
kunnen juist de bovengenoemde activiteiten grotendeels niet doorgaan, of
alleen in afgeslankte vorm. Ouders
laten we nu ook maar zeer beperkt toe
in het schoolgebouw.
Om die reden heeft Quadratum op
dit moment geen actieve OC. Zodra
de situatie rondom corona het toelaat, zullen we de extra activiteiten
weer oppakken. We hopen dat enkele
enthousiaste ouders dan samen een
nieuwe OC willen vormen. Tegen die
tijd zullen we een oproep plaatsen.
Mocht u nu al interesse hebben, laat
het ons vooral weten! Stuur een mail
naar directeur Bert Wierenga via
b.wierenga@kindenonderwijsrotter
dam.nl.

Nieuws uit groep 3/4/5
Dit jaar begonnen aan de mooie uitdaging van een 3/4/5-groep. Wat een
prachtige combinaties levert dat op!
We beginnen iedere dag met een
kwartier technisch lezen op maar liefst
6 verschillende niveaus. Daarbij worden
we bijgestaan door talentrijke mentoren
uit de groepen 6, 7 en 8. Hierdoor komt
iedereen aan de beurt en is er voor
mij gelegenheid om met verschillende
groepen te lezen. De kinderen gaan met
sprongen vooruit.

De dag sluiten we af met de dikke duim.
Letterlijk. Ieder kind schrijft aan het eind
van de dag op zijn geplastificeerde dikke
duim wat voor een leuke herinnering
hij heeft aan deze dag. Waar is hij trots
op? Waar werd hij blij van? Waar is hij
tevreden over? “Zo gaan we met een
blij gevoel naar huis”, zei een van de
leerlingen.
Kortom: goed nieuws uit groep 3/4/5!
Met vriendelijke groet,
Joke de Groot (juf groep 3/4/5)
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Een oer-Hollandse denksleutel:
Nieuws van de
leerlingenraad

“Wat krijg je als je de eigenschappen van kaas combineert met de eigenschappen van een dijk?” Een Kaasteel natuurlijk!...

Op vrijdag 25 september jl. kwam
een deel van de leerlingenraad (LR)
voor het eerst dit schooljaar voor een
kort overleg bij elkaar, samen met juf
Janneke in de ruimte van de BSO.
Reglement
Het reglement werd besproken en op
sommige punten aangepast. In groep
6, 7 en 8 hebben de leerlingen zelf
besloten hoe ze de afgevaardigden
wilden kiezen en wie dat dan moest
zijn. Sommige kinderen van vorig jaar
blijven in de raad, zonder opnieuw
gekozen te hoeven worden. De zittingsduur is namelijk 2 jaar.
Groep 4 en 5
Omdat er dit schooljaar een groep
3/4/5 is en er ook leerlingen uit
groep 4 in de LR wilden, is daarover
gestemd. Het reglement is daarop
aangepast. Geïnteresseerde kinderen
uit de groepen 4 en 5 mochten een
motivatiebrief schrijven als ze lid van
de LR wilden worden. Zodra álle
groepen een vertegenwoordiger
hebben gekozen, zullen we de namen
bekend maken.
De leerlingenraad vergadert gemiddeld één keer per maand, telkens
op een vrijdag om 13:00 uur in de
BSO-ruimte.

Welkom nieuwe leerlingen
In elke groep hebben we dit schooljaar al nieuwe leerlingen mogen
begroeten:

Groep 3/4/5: Boaz, Loek, Arne, Zeno,
Cas, Kore, Fardau en Yannick
Groep 6: Fons, Maurits en Seif
Groep 7: Joop en Nout
Groep 8: David en Odin
Welkom! Leuk dat jullie er zijn!
We wensen jullie veel plezier op
Quadratum.
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Groeps
doorbroken
werken

Regelmatig laten we de leerlingen
groepsdoorbroken werken. Leerlingen
uit de ene groep werken dan tijdelijk
samen met leerlingen uit een andere
groep. Dat levert aan beide kanten
voordelen op. Leerlingen uit groep
3/4/5 vinden het geweldig om hulp te
krijgen door leerlingen uit groep 7. Dat
is immers net weer anders dan de uitleg van de juf. Maar ook de kinderen
uit groep 7 leren ervan, bijvoorbeeld:
hoe leg ik iets duidelijk uit?

Een groot voordeel van groepsdoorbroken werken is ook dat alle kinderen
elkaar kennen. Er is geen sprake van
een hiërarchie. Dat zien we ook terug
bij het spelen op het schoolplein en
bij het maken van speelafspraken na
schooltijd. Het groepsdoorbroken werken zorgt op die manier ook nog eens
voor een fijn schoolklimaat!

Schaken op
en buiten
Quadratum
Hoi allemaal, het nieuwe schooljaar
is weer begonnen! Schaken staat
uiteraard ook weer op het programma. Vorig jaar werd het team
van Quadratum 9e van Nederland
in de bovenbouw. Een geweldige
prestatie van Tycho, Badr, Fender,
Loek, Elio, Laura en Lukas!. Tycho
heeft afgelopen maand meegedaan
met het NK E. Hij had een verdienstelijke score met vier punten uit
negen partijen! Gefeliciteerd!
Schaakdiploma
Er is veel schaaktalent op school.
Dit jaar krijgen alle kinderen van
Quadratum daarom de mogelijkheid
om examen te doen met schaken
en het officiële diploma te halen
van de KNSB. Hieraan meedoen is

niet verplicht. Alleen kinderen die
dit heel leuk vinden, kunnen zich
opgeven bij meester Rick. Houd er
rekening mee dat je wat huiswerk
meekrijgt. Samen werken we dan
toe naar het behalen van het officiële diploma van de schaakbond.
Online schaken
Verder een aanbieding voor de kinderen die ook online willen schaken
en mee willen doen met toernooien
tegen andere kinderen in Nederland
(en de rest van de wereld): Voor
€7,50 ontvang je zowel een
Schaakmatties als ChessZebra
account! Voor meer informatie, zie
www.schaakmatties.nl. Heb je hier
interesse in, stuur dan een bericht
naar meester Rick via ricklahaye@
hotmail.com.
Hartelijke groet,
Meester Rick
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Het verbeteren van het
onderwijs van onze school
en wetenschappelijk
onderzoek

Werken met een
databord
‘Elke dag een beetje beter’ inzichtelijk
maken voor de leerlingen. Dat is het
doel van een databord in de klas. In
groep 7 en groep 8 hangt er nu één.
Op het databord staat de missie van
de klas voor dat schooljaar samen
met de afspraken die nodig zijn om
aan die missie te kunnen werken.
De missie en afspraken zijn door de
kinderen zelf vastgesteld tijdens de
klassenvergadering. Alle kinderen
ondertekenen deze afspraken, bij
groep 7 zijn dat de sterren.
Doelen en plannen
Daarnaast komen er doelen en plannen op het bord. Op dit moment wil
groep 7 dat 16 van de 18 leerlingen

minimaal een voldoende halen voor
het weekwoordendictee. Met een
staafgrafiek laten we wekelijks zien
hoe dicht we bij dat doel zitten. Het
plan dat op het bord hangt gaat over
een gezellige avond die groep 7 voor
de leerlingen van Quadratum wil organiseren. Daar horen jullie vást binnenkort meer over…
Klassenbingo
Met de klassenbingo vieren we
successen. Doet een kind iets
bijzonders, gaat het fantastisch in de
klas, hebben we een doel bereikt of
heeft iedereen zijn huiswerk op tijd
af? Tijd voor om een bingopunt te
grabbelen! Met de klas spreken we
beloningen af bij volle rijen en, uiteindelijk, bij de volle kaart.

We volgen de ontwikkeling van de
leerlingen van onze school. Daarvoor
toetsen we onze leerlingen en slaan de
toetsgegevens op in het leerlingvolg
systeem. We gebruiken deze gegevens
om aan de inspectie te laten zien hoe
onze leerlingen en de school het doen.
Deze gegevens gebruiken we ook om
terug te kijken op ons onderwijs en om
te leren hoe we het onderwijs op onze
school nog beter kunnen maken.
Corona-periode
De gegevens willen we nu ook gaan
gebruiken om mee te doen aan een
landelijk onderzoek over de vorderingen
tijdens de corona-periode. Het doel hiervan is dat de kwaliteit van ons onderwijs
omhooggaat en we nog beter inzicht
krijgen in de leerprestaties van kinderen tijdens de corona-periode. Deze
gegevens zijn van belang om eventuele
achterstanden in te kunnen lopen.
Anoniem
Het gaat bij dit onderzoek specifiek
om de resultaten op de taal- en rekentoetsen. Hiervoor gaan we gegevens
uit ons leerlingvolgsysteem delen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) (www.cbs.nl). De gegevens worden anoniem gebruikt en zijn niet terug
te herleiden naar een leerling op school.
Bezwaar?
Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar
heeft tegen het delen van deze anonieme data. Mocht u toch bezwaar
hebben, dan kunt u dit tot uiterlijk 1
november laten weten aan directeur
Bert Wierenga via b.wierenga@
kindenonderwijsrotterdam.nl. Hij zorgt
er dan voor dat de gegevens van uw
kind niet met het CBS gedeeld worden.
Bedankt voor uw medewerking!
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Belangrijke data

Colofon
Aan deze editie hebben meegewerkt:

Vrijdag 16 oktober is er een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Aansluitend mogen zij genieten van
een welverdiende herfstvakantie t/m
vrijdag 23 oktober.
Reminder: op zondag 25 oktober gaat
de wintertijd weer in en mogen we een
uur langer slapen!
Na de herfstvakantie beginnen we met
het thema Voeding.

Redactie
Janneke Breedijk
Wineke van Dalen
Kim den Dunnen
Joke de Groot
Rick Lahaye
Sonja Markowski
Bert Wierenga
Eindredactie
Sonja Markowski
Vormgeving
Marnix Dees

Dinsdag 3 november – finale van de
voorleeswedstrijd van groep 7/8. Wie
gaat onze school vertegenwoordigen?
Dinsdag 10 november – informatie
overstap PO-VO voor groep 7 & 8
Donderdag 12 november –
Sinterklaaslootjes trekken
Vrijdag 20 november – Studiedag –
leerlingen zijn vrij
Week 48 – ouder-kind gesprekken
over de groeidocumenten

Overkoepelend thema
na de herfstvakantie tot
aan de kerstvakantie:
VOEDING
De volgende nieuwsbrief of
nieuwsvideo verschijnt in de week
voor de kerstvakantie.

Wilt u reageren, zelf een artikel
voor de volgende editie schrijven
of vast redactielid worden?
Stuur een mailtje naar NRQuadratum@
kindenonderwijsrotterdam.nl.
Quadratum Hoogbegaafden Onderwijs
Benthuizerstraat 101
3035 CN, Rotterdam
Telefoon: 010-7901149
www.quadratum.org
info-quadratum@kindenonderwijs
rotterdam.nl
Directeur: Bert Wierenga

Woensdag 2 december – surprises
mee naar school
Vrijdag 4 december – sinterklaasviering op school; leerlingen zijn om
12:00u uit
Woensdag 16 december – kerstdiner
Donderdag 17 december – kerstviering in de klas; leerlingen om 12:00u
uit
Vrijdag 18 december – leerlingen vrij
– aansluitend 2 weken kerstvakantie
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