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Van de directeur, Antoinette Holterman
r:
Allereerst de beste wensen voor een gezond 2018!
Na twee weken heerlijke vakantie hebben we met elkaar weer de start
gemaakt.
Toch wil ik even terugkijken op een prachtig Kerstfeest, wat was er een fijne
sfeer en samenzijn voor jong en oud. Daarom wil ik alle mensen bedanken die
hieraan meegeholpen hebben. Het is altijd een hele klus maar wat was het
genieten!

Regelmatig neem ik u mee in een stukje schoolontwikkeling…
Het afgelopen jaar heeft het team een scholing gevolgd om het niveau van begrijpend luisteren en lezen
naar een hoger plan te tillen. Dit is een belangrijk speerpunt in ons onderwijskundig beleid omdat dit “overal
“in terugkomt. Of het nu het lezen van een recept, een krantenartikel of het luisteren naar radio/tv is…. Het
beheerst ons dagelijks leven. Verder op in deze nieuwsbrief leest u hoe Lieke Ruiter dit bij de kleuters
aanbiedt en Emmy Warrink in groep 8.

Babygeluk
Wij feliciteren onze collega Sabine Balster en haar man Luuk met de
geboorte van hun zoon Owen, broertje van Madelon en Tijn.
Veel geluk en gezondheid gewenst!

Hartelijk dank!
In de kerstvakantie heeft Rosaline van Emmen hard gewerkt om de school op te ruimen, te voorzien van
labels en op te vrolijken met planten. Haar man Johan heeft enkele muren gesaust en de achterkant van het
aanrecht voorzien van een nieuwe wand. Hartelijk dank daarvoor!

Luizencontrole
Gisteren is er een luizencontrole in de groepen 1 t/m 7. Groep 8 kon door omstandigheden niet worden
gecontroleerd. Daarom het verzoek aan de ouders uit deze groep om hun kinderen zelf goed na te kijken en
meldingen door te geven aan de leerkracht.
In de groepen 2, 3B, 5, 6 en 7 zijn luizen en neten aangetroffen. Indien het uw kind betrof wordt u gebeld
door de juf. Dan moet u uw kind twee weken lang iedere dag kammen met een metalen netenkam. Dit
wordt makkelijker door een crèmespoeling, kokosolie of de lotion van Prioderm. Een Antiluizenshampoo er
naast is ook goed maar dan wel herhalen na de 10e dag. Maar ALTIJD KAMMEN IEDERE DAG!! (om neten te
verwijderen).

Begrijpend luisteren en lezen
Bij de kleuters en groep 3 wordt er geregeld een les begrijpend luisteren gegeven.
Tijdens deze les lezen we het boek voor. Dit kan een prentenboek zijn, maar bijvoorbeeld ook een
informatieboek. We stellen één strategie centraal zoals samenvatten, oorzaak-gevolg, verbanden leggen.
Bij de strategie samenvatten, leest de juf het boek voor en na een of enkele bladzijdes bekijken we wat het
belangrijkste is wat we hebben gelezen. Dit ‘schrijven’ we dan op een groot vel. Het eerste deel van het boek
doet de leerkracht het een aantal keer voor (modellen), waarnaar de kinderen het zich steeds meer eigen
gaan maken.
Aan het einde van het verhaal kunnen we aan de hand van het grote vel het verhaal samenvatten.
Vanaf groep 4 wordt de vertaalslag
gemaakt naar het begrijpend lezen.
Sinds dit schooljaar aan de hand van
een pilot met de methode
Nieuwsbegrip. Deze methode speelt in
op de actualiteit en zet elke week een
onderwerp uit het nieuws centraal. De
strategieën komen terug in de lessen en
worden op passend niveau behandeld.
Bij de strategie samenvatten oefenen de
kinderen onder andere met het maken
van een mindmap.

