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In dit nummer o.a.:

Avondvierdaagse

De laatste periode van het schooljaar dient zich al weer aan.
Een periode waarin nog heel veel staat te gebeuren!
Woensdagmiddag 16 mei heeft het team een studiemiddag.
Deze middag evalueren we de methodes Da Vinci en IPC. Aan
het einde van de middag zal duidelijk zijn welke methode van
wereldoriëntatie ingevoerd gaat worden komend schooljaar. We
houden u op de hoogte.
Na het pinksterweekend wordt de Avondvierdaagse gehouden en
wel van dinsdag 22 mei t/m vrijdag 25 mei. De ouderraad zorgt
onderweg voor de nodige versnaperingen. We wensen alle
deelnemers sportieve en gezellige avonden toe.
Op woensdag 30 mei zijn er estafetteacties primaironderwijs in
de provincies Gelderland en Overijssel. De school is deze dag
gesloten. Meer informatie leest u in de begeleidende brief van
Stroomm (zie bijlage).
Zet u 19 juni alvast op de kalender: Als dank voor uw vertrouwen
in onze school nodigen we alle ouders uit om dit schooljaar
feestelijk af te sluiten. U bent van harte welkom van 20.00 uur tot
21.30 uur voor een hapje en een drankje en wederom een
spetterend optreden van de band ”Beats and Bottles”. De
hulpouders worden op deze avond extra in het zonnetje gezet.
Zoals u weet zijn er al meerdere bijeenkomsten geweest over de
haalbaarheid van de multifunctionele accommodatie (MFA). We
zijn nu in de fase waarin wij als team ons moeten gaan verdiepen
in de uiteindelijke inrichting van het gebouw. Om een duidelijk
beeld te krijgen van de mogelijkheden gaan de teamleden
samen met twee ouders op bezoek bij een aantal MFA’s in de
regio. Dit bezoek staat gepland op donderdagmiddag 21 juni.
De leerlingen zijn deze middag vanaf 12.00 uur vrij.
Een heel fijn pinksterweekend!

Estafette staking 30 mei
Ouderbedankavond
Schoolkamp/schoolreisje
Logopedie
Bijlage
DATA
21 mei: 2e Pinksterdag, lln. vrij
22 t/m 25 mei: Avondvierdaagse
30 mei: Estafetteactie p.o.
School gesloten
6 t/m 8 juni: Schoolkamp 5 t/m 8
12 juni: schoolarts
14 juni: schoolreisje 1 t/m 4
19 juni: MR vergadering
Ouderbedankavond
21 juni: studiemiddag, vanaf
12.00 lln. vrij

SCHOOLKAMP—SCHOOLREISJE
De groepen 5 t/m 8 gaan van woensdag 6 juni t/m vrijdag 8 juni op
Schoolkamp naar “ Klein Anker” in Stroe. Eind deze week krijgen de
leerlingen het kampboekje met informatie mee naar huis.
Het schoolreisje van de groepen 1 t/m 4 is een week later op
donderdag 14 juni. De bestemming is BestZoo te Best.
Ook hierover krijgt u nog verdere informatie.

Dinsdagochtend hebben de groepen 6/7 en 7/8 een
leerzame presentatie gehad van Menno, Aidan en
Kuba over ‘de Poelier’.
Na het geven van de presentatie in de klas hebben we
een bezoekje gebracht aan het poeliersbedrijf bij
Menno thuis. Hier hebben we een rondleiding gehad
door het bedrijf en hebben we zelf sateetjes en
hamburgers mogen maken die we daarna lekker
hebben opgegeten.

Op welke wijze kunnen kinderen gestimuleerd worden om te lezen? Drie elementen zijn hierbij van belang:
• het leesklimaat dat op school èn thuis,
• de tijd die ervoor wordt uitgetrokken,
• het aanbod waaruit kinderen kunnen kiezen.
Bij alle drie kunnen zowel ouders als leerkrachten een rol spelen!
1. Elke dag minimaal 10 minuten voorlezen, tot en met groep 8.
2. Samen lezen
3. Thuis een leessfeer creëren
4. Abonnement op een populair jeugdtijdschrift
5. Dagelijks 15 minuten samen lezen oefenen
Volg hierbij de volgende methode:
1. Neem een boek dat een AVI-niveau hoger is dan het kind normaal leest.
2. Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf mee. Begin met een bladzijde tekst.
3. Daarna leest het kind zelf de tekst voor. Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het de moeilijke woorden voor. Gaat
het niet goed: neem dan een korter stuk.
Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen!

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van SpreekAtelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op
Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist, Joyce van Gent, praktijkhoudend op de Van Dam School (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).
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.

