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Reünie van 18.00-21.00 uur
Nieuwsbrief 2

Algemene informatie avond
Op dinsdag 30 augustus is onze algemene informatie avond. Op
deze avond vertellen de leerkrachten meer over het komende
schooljaar in de groep en wat u mag verwachten. Om zoveel
mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen de informatieavond
in verschillende groepen bij te wonen organiseren we twee
sessies. Van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur kunt u terecht bij
de leerkrachten van groep 1-2-3 in het kleuter- en groep 3 lokaal.
Vanaf 19.45-20.15 uur verzorgen de leerkrachten van groep 4-5-6
en 7-8 hun informatieavond. We hopen op een overweldigende
opkomst. Tot dinsdag de 30e!

Schoolfruit
Vorig schooljaar kreeg obs De Vliegerdt gedurende twintig weken
drie keer per week gratis fruit of groente. Een plezierig cadeautje
dat werd gesubsidieerd door de Europese Unie. Het heeft ons
goed geholpen het belang van gezonde voeding onder de
aandacht te brengen. Na de periode van twintig weken zijn
dinsdag en donderdag ‘fruitdagen’ op De Vliegerdt gebleven. Op
deze dagen werd verwacht dat kinderen fruit/groente meenamen
als tussendoortje. Ook dit schooljaar willen we de verantwoorde
fruitdagen voortzetten op dinsdag en donderdag. Helpt u ons mee
een gezonde school te blijven?
Kijkochtend
Op donderdag 8 september is er van half negen tot negen uur
kijkochtend. We nodigen u van harte uit een kijkje te komen
nemen in de klas en een instructie of oefenmoment bij te wonen.
We denken dat het een prima moment is uw zoon of dochter aan
het werk te zien, misschien wel met Snappet. We zien u in ieder
geval graag de 8e!

Nieuwe werkwijze met Snappet 3.0
Misschien heeft u er thuis al enthousiaste verhalen over gehoord,
maar we zijn na de zomervakantie overgestapt op ‘digitaal’. In de
groepen 4-5-6 en 7-8 werken de kinderen tijdens de kernvakken
(rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal) het komende jaar
met Snappet 3.0 op de iPad of laptop. Elk kind in groep 4 t/m 8
beschikt daarom over een ‘eigen’ apparaat.

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt
om zich optimaal te ontwikkelen. Volgens leerlingen, leerkrachten
én schoolbesturen leidt Snappet tot verbeterd leerresultaat, meer
tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas. Het is persoonlijk
en maakt dynamisch 1-op-1 onderwijs in de klas mogelijk. Een
uitkomst voor de Vliegerdt vonden we, vandaar dat we in overleg
met team, bestuur en MR vlak voor de zomervakantie de keuze
gemaakt hebben over te stappen op digitaal met Snappet 3.0.
Is dat niet een vreselijk ingrijpende verandering?
Dat valt heel erg mee. Al onze reken werkboekjes, taal
werkboekjes, spelling werkboekjes enz. zijn vanaf augustus te
benaderen vanaf iPad, laptop of pc. Voordeel van digitaal werken
is dat kinderen onmiddellijk te horen en te zien krijgen dat
gegeven antwoorden goed zijn. Leerkrachten weten direct welke
kinderen de stof beheersen en welke kinderen nog extra instructie
of oefening nodig hebben. Dat houdt Snappet allemaal bij.
Leerkrachten kunnen eenvoudig zelf de beste leerroutes voor de
klas kiezen en volgen. Dat is veilig en effectief en zo kunnen de
juffen veel meer aandacht richten op onderwijzen en meer tijd
investeren in bijvoorbeeld vaardigheden van de 21e eeuw.
We houden u op de hoogte van ontwikkelingen en bespreken het
onderwerp Snappet uiteraard op de informatie avond. Komen
dus!
Bibliotheek
Heel veel kinderen hebben voor de vakantie een of twee
bibliotheek boeken meegenomen. Deze boeken zijn op dinsdag
23 augustus weer ingeleverd, maar als dat onverhoopt nog niet
gebeurd is dan graag zo spoedig mogelijk. Pas als de boeken
weer zijn ingeleverd mogen er nieuwe boeken uitgezocht worden
om mee naar huis te nemen. Dit jaar hebben wij de volgende
ruilmomenten:
Dinsdagochtend voor alle groepen.
Vrijdagmiddag voor de groepen 4 t/m 8
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Begrijpend lezen
Zoals beloofd in de nieuwsbrief van mei nog enkele tips voor
begrijpend lezen thuis. Want dat vak is de basis voor vrijwel alle
schoolvakken. Hoe groter de woordenschat van een kind is, hoe
gemakkelijker het teksten kan lezen en begrijpen. Ook lukt het
dan beter om eigen gedachten en gevoelens onder woorden te
brengen. Bovendien lukt het kinderen met een ruime
woordenschat de uitleg op school beter te volgen. Blijven lezen is
belangrijk, ook als kinderen al vlot kunnen lezen. Ze vergroten er
hun woordenschat en (achtergrond) kennis mee. Op school
besteden we veel tijd aan bovenstaande vaardigheden, maar het
leren gaat nog beter als u ook thuis uw kind met lezen helpt.
Hieronder enkele tips:

Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdagmiddag 30 augustus,
donderdagmiddag 1, maandag 5, maandag 12, woensdag 21 en
dinsdag 27 september op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief 2 verschijnt op vrijdag 30 september.

Laat kinderen regelmatig stillezen (Waarbij een goed voorbeeld
heel erg helpt. Dus het werkt nog beter als u zelf ook stilleest op
zo’n moment)

Moeilijke woorden opzoeken. Als uw kind een boek of een tekst
leest, kan het moeilijke woorden tegenkomen. Als het de
betekenis van zo’n woord niet weet, kunt u dit bijvoorbeeld laten
opzoeken in een woordenboek. Er zijn speciale woordenboeken
voor kinderen te koop. Op school leren de kinderen met
alfabetiseringsoefeningen hoe je zo’n woordenboek gebruikt. Op
internet kunnen kinderen ook betekenissen van woorden
opzoeken. Kijk maar eens bij: www.vandale.nl/opzoeken en
www.woorden-boek.nl.
In een volgende nieuwsbrief meer over begrijpend lezen. Voor nu:
Succes met oefenen.
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