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Donderdagochtend: zang en muziek klinkt door de school.
De muziekjuf Annemarie geeft aan kleine groepjes kinderen
muziekles. Fijn om zo samen muziek te maken, bovendien kan de
eigen leerkracht aan het andere deel van de groep extra aandacht
schenken.

In dit nummer o.a.:
Lezen in groep 1,2,3
Bijlagen o.a.:
Logopedie op school

Achterin de school zit de nieuwe schoolverpleegkundige van de
GGD, Amanda van der Zee. Zij heeft het werk van Anneloes van
Tintelen overgenomen, waarvan we voor de kerstvakantie afscheid
hebben genomen. We heten Amanda van harte welkom en
bedanken Anneloes voor de fijne samenwerking.

Info Ouderraad
Info over oxboards politie

Verderop in de nieuwbrief geven juf Mariska en juf Meta uitleg en tips
over het leesonderwijs in de groepen 1, 2 en 3.
Sinds deze week wordt externe logopedie op onze school gegeven.
Zie hiervoor de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Ook treft u in de bijlage een mail aan van de ouderraad en informatie
van de politie over het gebruik van oxboards.

DATA
7 febr: MR vergadering
10 febr: Verjaardag juf
Mariska en juf Meta
14 febr: adviesgesprekken
Groep 8
21 febr: OR vergadering
27 febr t/m 3 maart:
Krokusvakantie

Let op:

Nieuws van de oudervereniging
In de bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u
informatie over het financieel jaarverslag
van schooljaar 2015-2016.

De nieuwe website
van school wordt
deze week
gelanceerd!!

Lezen op school en thuis
Op school wordt er veel tijd besteed aan lezen.
Het leesproces is een proces wat de hele schoolloopbaan
van de leerlingen omvat.
Op verschillende manieren word er in de groepen aandacht besteed aan lezen.
In groep 1,2 en 3 zijn er vaste voorleesmomenten.
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor zowel het technisch als het begrijpend
lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge taalontwikkeling, woordenschat
en beginnende geletterdheid.
Leuke tips voor het voorlezen thuis:
Bekijk samen de kaft en de titel, waar gaat het boek over
Blader het boek door en bekijk de platen
Bedenk samen een verhaal aan de hand van de platen
Voorspel het eind van het boek
Was het boek leuk of spannend
Klopte de verwachting
Vanaf groep 2 gaan leerlingen aan de slag met de letters. Letters worden aangeleerd
met behulp van de methode Spreekbeeld. Leerlingen gaan letters zoeken en
herkennen. Vervolgens hakken en plakken van mkm woorden. Dit is een eerste stap op
weg naar het daadwerkelijke leesproces in groep 3.
Is uw kind geïnteresseerd in letters dan zijn er veel spelletjes die daarbij aansluiten.
Denk bijvoorbeeld aan:
- ik zie ik zie wat jij niet ziet en het begint met de letter …
- woordjes (na) maken met magneetletters of stempelen
- lotto, maar dan spel je het woord in klanken

Vanaf groep 3 start het aanvankelijk lezen, het eigenlijke leesproces. Dit jaar zijn we
gestart met de nieuwe methode Lijn 3!
De leerlingen beginnen met eenvoudige woorden lezen, die in de loop van de tijd
moeilijker worden. Woorden worden simpele zinnen, die ook steeds uitgebreider
worden. En inmiddels lezen de leerlingen al uitgebreide teksten. Niet alleen het
nauwkeurig lezen is daarbij van belang maar ook het tempo. Daarom is het belangrijk
dat leerlingen thuis ook oefenen met lezen in leesboekjes van het juiste niveau. Te
moeilijke boekjes bevorderen niet het leesproces.
Samen lezen en voorlezen blijft de hele schoolperiode van groot belang. Samen lezen
geeft plezier, maak er een mooi moment van aan het eind van de dag. 10 minuutjes is
vaak al voldoende. !
Veel leesplezier!

Juf Mariska en juf Meta

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.

