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ALÁÁF VONDER ALÁÁF!

MA 17

DI 18

WO 19

DO 20

VR 21

MA 2 

WO 4 

DO 5

VEEL PLEZIER!

Groepen 1 & 2 vrij (i.v.m. Carnaval vrijdag a.s.)

GMR

Rapport 1 gaat mee

Bouwvergaderingen

Carnaval op school • Voorjaarsvakantie

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Nieuwsbrief 14 verschijnt

Als de moed
in je schoenen zakt,
ga dan eens
op je kop staan!

Inspiratieavond 25 maart 2020
Zoals u eerder in de nieuwsbrief kon lezen organiseren wij op woensdagavond
25 maart een inspiratieavond. Tijdensdeze avond worden er 5 inspirerende
workshops aangeboden voor u als ouder. De workshops zullen ieder 45 min.
duren en vinden plaats in 2 rondes. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt
u alle benodigde informatie. Via onderstaande link kunt u zich inschrijven
voor de 2 workshops van uw keuze. Wanneer u via de mail uw inschrijf-
bevestiging ontvangt is de inschrijving definitief. Let op: per workshop geldt
een maximaal aantal deelnemers, wees er dus snel bij! Wilt u er bij het 
inschrijven rekening mee houden iedere ouder apart in te schrijven?
We zien u graag op 25 maart! Marscha Kuijpers - Intern begeleider

INSCHRIJVEN VOOR DE WORKSHOPS:
U ontvangt een persoonlijke mail met een link naar het google document. 
Wanneer u deze opent kunt u uw keuzes aangeven.

Actie tegen de plastic soep!
Er ligt veel plastic soep in de zee en daar komen dieren in vast. Dus wij voeren actie!
Beneden bij de hoofdingang staat een doos en daar kun je lege flessen in doen.
Zamel dus lege flessen in en jij redt dieren!

Groetjes van Floor, Mirthe, Floortje en Quinty
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Even voorstellen
Mijn naam is Lucinda Bienert. 
Ik ben leesconsulent en 
mediacoach en ben werk-
zaam voor de afdeling 
educatie bij Bibliotheek 
Midden-Brabant. Een paar 
uur per week werk ik voor de 
school en ondersteun de 
leerkrachten op het gebied 
van leesbevordering.

Vijfvingertest
Wist je dat kinderen met de vijfvingertest kunnen kijken of een boek te moeilijk voor ze is? 
Zo werkt het: 
1. Lees een bladzijde uit het boek. 
2. Tel alle woorden die moeilijk zijn om te lezen op je vingers. 
3. Minder dan vijf vingers? Lezen maar! Meer dan vijf vingers?
    Kies dan een ander boek en doe de test nog eens.

• Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en
    een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer,
    zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs.
    Blijf voorlezen ook als de kinderen al in groep 8 zitten.
    Praten over boeken verhoogt het leesplezier.

• Kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier,
    zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito eindtoets.

• Zorg dat kinderen boeken uitkiezen die aansluiten
    bij hun belevingswereld, zo blijft lezen leuk!

Een paar kleine weetjes wanneer kinderen thuis gaan oefenen met lezen!

ALÁÁF VONDER ALÁÁF! ALÁÁF VONDER ALÁÁF!


