Nieuwsbrief
Einde in Zicht
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen,
Het einde van het derde loopjaar The Bridge HDT Amsterdam PO
(Zuidoost) komt in zicht. Nog een paar weken en dan zit het er op. Ik
mag vol trots terugkijken naar wat de tutoren en de leerlingen dit jaar
allemaal hebben bereikt!
Ticket To Leave & RTG+
Nu het einde van het jaar is aangebroken, sta ik graag nog even stil bij
hoe het einde van de HDT lessen eruit zien. Elke les eindigt altijd
met een 'Ticket To Leave': dit houdt in dat leerlingen drie minuten in
stilte rekensommen maken die in de les zijn behandeld. Het is een
check voor de tutor en leerling zelf: kan ik dit helemaal zelfstandig?
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Een andere manier waarbij wij checken of een leerling de sommen
zelfstandig kan maken is aan de hand van een Ready To Go Plus
(RTG+). De leerlingen krijgen dan 25 minuten de tijd om een aantal
sommen te maken van een rekenonderwerp dat zij al behandeld
hebben in de HDT-les. De laatste RTG+ hebben wij net na de
meivakantie afgenomen. Wij geven de leerlingen geen cijfers voor de
RTG+, maar kijken naar wat er nog herhaald moet worden.
Diploma-uitreiking
Om het jaar feestelijk af te sluiten staat de laatste les van het jaar in
het teken van de diploma-uitreiking (7 en 8 juli). De leerlingen krijgen
een speech van hun tutor, en mogen dan hun HDT-diploma
ondertekenen, waarna er tijd is om afscheid te nemen en te proosten.
Ouders en leerkrachten zijn van harte uitgenodigd! De datum en tijd
krijgt u van de tutor van uw kind te horen.
Het was een genoegen om met de derde lichting leerlingen aan de slag
te gaan en hen beter te leren kennen. We gaan hen allemaal missen en
wensen iedereen alvast een mooie vakantie toe!
Namens het hele team,
Kirsten Bedner,
Site Director Bridge HDT Amsterdam PO

Een indrukwekkende Jenga rekentoren tijdens
spelletjesdag.

Concentratieoefening:
Schouderklopje
Zit rechtop met je voeten stevig op de
grond of laat je benen bungelen.
Strek je armen recht naar voren.
Buig je armen, zodat je jezelf een
schouderklopje kunt geven.
Bedenk, terwijl je dit doet, wat je
allemaal goed doet en goed hebt
gedaan.
Neem nog een keer diep adem, in door
je neus en uit door je mond.

Shout Out
Ouders &
verzorgers, dank
voor het contact
en de
samenwerking.
Jullie
betrokkenheid en
het meedenken
heeft veel
bijgedragen.
Bedankt voor de
samenwerking!

Een blindengeleide spel tijdens een energizer.

Ticket To Leave
1) Wat is een Shout Out?
2) Wat zijn de eigenschappen van
Growie?
3) Reken uit door herhaald
aftrekken
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Frequently Asked Questions
1. Waarom wordt Bridge HDT in Amsterdam-Zuidoost alleen aan leerlingen van
groep 7 aangeboden?
Dit is een belangrijke periode voor het bepalen van het middelbare schooladvies en de voorbereiding op
een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Tevens kunnen de tutoren voortbouwen op de
rekenstof die in de schooljaren hiervoor door de leerkracht is aangeboden aan de leerlingen. Zo proberen
wij bij te dragen aan behalen van het 1F-niveau rekenen voor alle leerlingen.
2. Wat wordt er precies bedoeld met ‘concentratieoefeningen’ en ‘energizers’?
Tijdens de concentratieoefeningen zijn de leerlingen stil zodat zij rustig en gefocust aan de les kunnen
beginnen. Energizers zijn oefeningen om meer energie te krijgen en hebben vaak met bewegen te maken.

