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Reïntegratie juf Astrid

Juf Astrid is na de kerstvakantie gestart met haar reïntegratietraject. In eerst instantie
nog buiten de groep, waar ze hand en spandiensten voor de groep en school verricht.
Vervolgens gaat zij aan de slag met begeleiding van individuele en/of groepjes
leerlingen. Aanwezigheid binnen de groep behoort dan tot de mogelijkheden. De
komende periode  worden het aantal uren en dagen uitgebreid.
We wensen juf Astrid een succesvolle reïntegratie toe waarbij zij snel weer volledig voor
de groep zal staan.

De nationale Voorleesdagen 2023

Woensdag 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen van

2023. De Nationale Voorleesdagen is een lees-

bevorderingsactiviteit om het voorlezen en zelfstandig lezen in

de klas extra te stimuleren. Bij ons staat het leesonderwijs hoog

in het vaandel en wordt er in elke groep elke dag voorgelezen

en maken de kinderen vanaf groep 3 elke dag heel wat

leeskilometers. Toch doen we ook mee met de Nationale

Voorleesdagen met als doel: een gezellige schoolbrede activiteit organiseren en het

leesplezier vergroten! Daarnaast betrekken wij graag U, als ouders bij ons leesonderwijs.

Opening woensdag 25 januari

Voor de opening willen we graag om 10.00 uur, tijdens de eerste pauze, ´Het Leeskransje´

organiseren. De kinderen gaan in kleine groepjes samen luisteren naar een boek. Tijdens

het voorlezen mogen de kinderen lekker smikkelen van het lekkers wat de kinderen zelf

hebben meegenomen voor zichzelf en voor de kinderen van hun groepje. (Denkt u hierbij

aan een klein high-tea hapje voor ong 6 kinderen, geen snoep) Ook krijgen ze van school

een kopje thee, water, limonade of chocolademelk te drinken. De groepjes worden

begeleid door 2 kinderen van groep 7-8. Zij zorgen dat de het eten wordt verdeeld en dat

iedereen wat te drinken heeft. Wanneer dit is opgestart, luisteren de kinderen samen

naar een boek wat wordt voorgelezen door de ouder. Hierbij zijn de leerlingen van groep

7-8 de stilte bewakers.

Voor ´Het Leeskransje´ zijn wij op zoek naar ouders, grootouders, tante/oom etc.

Wat fijn, dat de eerste ouders zich al hebben aangemeld via de Parro app!!



Om 10.45 uur gaan de kinderen in de klas werken aan de opdracht ´De

schrijverswedstrijd´. De kinderen krijgen een begin van een verhaal en mogen deze

afmaken. Wie, o, wie schrijft er dit jaar het spannendste, humoristische of het meest

romantische verhaal ;) In groep 1-2 houden we een tekenwedstrijd. De kinderen mogen

mooie illustraties maken bij het verhaal wat wordt voorgelezen.

Gedurende de week worden er ook nog andere activiteiten georganiseerd. Mochten hier

ouders voor worden gevraagd, hoort u dit van de leerkracht.

Afsluiting woensdag 1 februari

Woensdag 1 februari is er nog ´De mysterieuze schrijver´. De kinderen schrijven zich op

maandag in voor het boek dat ze graag willen horen, maar weten nog niet welke

leerkracht het boek voorleest. Ook reiken we de prijzen van de schrijverswedstrijd uit.

Kortom het wordt een gezellige leerzame week!!

Blink Lezen

In de periode september t/m december heeft het team zich verdiept in de verschillende
activiteiten passend bij het Lezen met de methode Blink. Een aantal voorbeelden:

- Boekpromotie, leerlingen lezen een boek en maken een samenvatting van het
boek en deze presenteren ze in de groep.

- Herhaald lezen, staat vast op het rooster. Dezelfde tekst wordt meerdere keren,
met de leerlingen die het nodig hebben, in de week gelezen.

- De leesmotivatie van kinderen is in kaart gebracht, het streven is om bij elk kind
deze te verhogen.

- Tutoren uit groep 7-8 lezen met kinderen uit groep 3-4 en 5-6, die extra lezen
nodig hebben.

- Er hangt een Blink doelenbord in de groep, waar actief mee gewerkt wordt.
- De leescultuur thuis stimuleren. Een mooi voorbeeld zijn de komende

voorleesdagen.
- De bibliotheek op school is goed gevuld met de nieuwste lee- en themaboeken!



Na de aandacht voor Blink lezen

De komende maanden gaat het team aan de slag met rekenen. We gaan de data en
informatie verzamelen vanuit hoe wij werken. Dit gaan wij vervolgens analyseren. Daarna
kunnen we op maat plannen maken zodat we ons rekenonderwijs kunnen verdiepen, evt.
verbreden maar bovenal verbeteren waardoor kinderen een betere ontwikkeling
doormaken.

Inschrijven nieuwe kinderen

Kinderen die tussen januari 2023 en oktober 2024 4 jaar worden, kunnen ingeschreven
worden op school.
Het is voor de school van belang om te weten hoeveel kinderen er in de loop van het
schooljaar bij gaan komen. Dit met het oog op de formatie en groepsindeling
2023-2024; hoeveel groepen kunnen we vormen en wat is de indeling daarvan?

Bent u ouders van kinderen die in bovenstaande periode 4 jaar worden, vragen wij u
om uw kind in te schrijven. Ként u ouders van kinderen die in deze periode 4 jaar
worden? Geef het dan door! We maken graag kennis en ouders kunnen altijd een kijkje
komen nemen.

Agenda januari

wo. 25:  Start Voorleesdagen
(10 uur Voorleeskransje, leerkrachten en ouders lezen voor)

Agenda februari

wo. 1: Afsluiting voorleesdagen met de ‘De mysterieuze schrijver’

vr. 3:  Zwemmen groep 5-6

ma. 6: groep 1-2 Bezoek Museum Kranenburg

vr. 17: Zwemmen groep 7-8

vr. 24: Leerlingloze dag, alle kinderen hebben deze dag vrij

za. 25 februari t/m zo. 5 maart: Voorjaarsvakantie

In het zonnetje: Van harte gefeliciteerd! En: welkom op school!

In januari zijn jarig:
8      Lucy de Vries          groep 1-2
10    Noa Veld                 groep 7-8
18    Sjoerd Steur           groep 7-8
18    Jurre Mak               groep 1-2


