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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE
AGENDA

Di. 6 t/m do. 15 april
Vrijdag 23 april
Ma. 12 t/m vr. 16 april
Ma. 19 t/m vr. 23 april
Ma. 26 april t/m vr. 7 mei

10-minutengesprekken online
Koningsspelen
Gevonden voorwerpenbak op grote plein
Gevonden voorwerpenbak op kleuterplein
Meivakantie

GEBRUIK VAN OORKAPPEN IN DE KLAS

Het is ons opgevallen dat steeds meer kinderen oorkappen aan hun stoel hebben hangen en deze
willen gebruiken bij het zelfstandig werken. In een normale onderwijssetting is het gebruik van
oorkappen echter voor de meeste kinderen onnodig. Oorkappen zijn bedoeld om harde geluiden
buiten te sluiten en de oren te beschermen. Veelvuldig gebruik kan een averechts effect hebben. De
hersenen passen zich aan de stilte aan, waardoor het zonder oorkappen steeds moeilijker wordt om
geluid te reguleren. Er kan overgevoeligheid ontstaan. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de
effecten van het dragen van oorkappen in de klas.
Zeven effecten van oorkappen in de klas:
1. De kinderen kunnen met oorkappen op beter en langer geconcentreerd werken in de
klas
2. De oren worden passief met luisteren naar de omgeving
3. De oren kunnen wel goed innerlijk luisteren, maar de afstemming met de omgeving
klopt dan niet altijd
4. De oren afsluiten betekent ook afsluiten voor de omgeving
5. Hoe langer of frequenter de oorkappen gedragen worden hoe passiever de oren
worden met luisteren naar de omgeving en het reguleren van geluid, de hersenen
passen zich aan
6. Kinderen worden versterkt in het visuele systeem
7. Het zal gevolgen hebben voor de communicatie
8. De concentratie wordt uiteindelijk slechter in het dagelijks leven
De nadelen wegen zwaarder dan de voordelen en in een normale klassensetting is het stil genoeg
voor kinderen om geconcentreerd te werken. Wij zullen oorkappen in de klas daarom alleen
gebruiken als daar door een deskundige een advies over is uitgebracht of als er afspraken met de
leerkracht hierover zijn gemaakt. De oorkappen worden dan vanuit school verstrekt.
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk, locatieleider
ALGEMEEN NIEUWS
GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende week zullen we met mooi weer de gevonden voorwerpenbak in de
ochtenden op het grote plein zetten. U kunt dan kijken of er spullen van uw
kind(eren) bij zitten. De week daarna zetten we hem ’s ochtends op het
kleuterplein neer.
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GEZOCHT: MATERIALEN HUT

Het idee van Elmar uit groep 4-5 om een hut te bouwen op het schoolplein krijgt
steeds meer vorm. Het is de bedoeling dat alle kinderen tijdens de pauzes aan
de hut kunnen bouwen, de hut is dus voor algemeen gebruik. We hebben het
hoekje van het schoolplein achter het grijs/blauwe schuurtje op het oog, van
het hek tot aan de boom. Veiligheid voorop, dus we zullen beginnen met
touwen en lijmklemmen voor de constructie (voorlopig geen spijkers).
Heeft u thuis pallets, hardhouten planken (voor de vloer), houten paaltjes,
(groen) zeil, planken of camouflagedoek over? Wij kunnen het goed gebruiken!
U kunt contact opnemen met Marieke.
KONINGSSPELEN

Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Elke groep zal dan onder schooltijd op
het plein spelletjes doen. We krijgen de materialen aangeleverd door de
organisatie, die kunnen we de rest van het jaar ook nog leuk gebruiken. Er is dit
jaar geen Koningsontbijt.
WIST U DAT…

•
•
•
•
•

groep 1-2 woensdag twee kippen in de klas had?
we vrijdagmiddag de lokalen van groep 3-4 en 4-5 weer kunnen inruimen?
de bloembollen heel mooi bloeien in alle klassen?
het vandaag Wandel tijdens de Werk Dag is?
de moestuin in de Torteltuin opgeknapt wordt? Dan hebben we over een tijdje hopelijk weer
verse bonen of rabarber!

OnzeTorteltuin
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