Nieuwsbrief juni 2015
2 t/m 5 juni
avond-4-daagse
Wo 10 juni
Juffendag
Do 11 juni
poldersportdag groep 7/8
Vr 26 juni
Studiemiddag (alle kinderen vrij)
Van de OV
Zoals jullie weten organiseert de OV het hele jaar door leuke
activiteiten voor de kinderen met behulp van de juffen. Maar
hiervoor hebben we wel actieve ouders nodig die dit op zich willen
nemen. Vind je het leuk om te helpen en de kinderen een leuke
schooltijd te bezorgen, dan is het nu tijd om je aan te melden. Pas
is er een OV-lid opgestapt doordat zij meer ging werken en
daardoor minder tijd had. Dit vinden wij natuurlijk heel erg
jammer, maar daarom zoeken wij dus nieuwe OV- leden. Eind
volgend schooljaar zullen er nog 3 OV-leden de groep verlaten,
daar hun kinderen dan van school gaan. Hier zit de
penningmeester en de voorzitter bij. Dus voel je je geroepen om
een van deze taken op je te nemen, meld je je dan aan bij de
voorzitter of een van de andere OV-leden. Het is de manier om
veel van je kinderen te zien en te beleven, als ze nog op school
zitten.
Vz. Marcella ( moeder van Nora en Amber)
Formatie en groepsverdeling
Op 11 juni is er een MR vergadering waarin formatie en
groepsverdeling toegelicht worden. Spoedig daarna zult u via de
mail ingelicht worden over de groepsverdeling en de formatie van
volgend jaar.
Tweede ouderavond
Op donderdagavond 28 mei is er een tweede avond over de
toekomst van de Vliegerdt geweest. Het was opnieuw een
drukbezochte avond. Na een voornamelijk positieve avond
waarin het bestuur van PRIMO heeft geantwoord op vragen en
kaders heeft geschetst, is in vier groepen nagedacht over
toekomst ideeën. Er is besloten samen met MR en een
projectgroep verdere toekomstplannen te maken. Op het moment
dat plannen concreet zijn, zullen ouders worden geinformeerd.
Ook is afgesproken met het bestuur dat zij zo mogelijk op korte
termijn een persbericht uitgeven over de uitkomst van de avond.
Het verslag is in de maak. Binnenkort ontvangt u het via de mail.
Er liggen dan ook gedrukte exemplaren bij de ingangen van de
school.
CITO eindtoets
De einduitslag van de CITO eindtoets was er eentje om blij van te
worden. We scoorden dit jaar 538,5. Dit is ruim boven de
bovengrens voor onze scholengroep. Dat is een uitstekend
resultaat. Voor ons kwam dit niet als een verrassing, we volgen
de kinderen immers al sinds de kleutergroepen met de CITOtussentoetsen. We hadden hoge verwachtingen. Toch is het erg
prettig als die verwachtingen ook uitkomen. Dit jaar was de
eindtoets voor het eerst een verplichte toets. Ook werd de toets
voor het eerst eind april afgenomen, nadat alle kinderen al waren
aangemeld op het v.o.
(Voor) leesgedrag
Jong geleerd is oud gedaan: dat spreekwoord gaat ook op voor
het lezen.

Kinderen die zijn opgegroeid in een rijke leesomgeving, groeien
zelf vaak ook uit tot fervente lezers. In de eerste plaats draait het
om het geven van het goede voorbeeld. Wanneer je als ouder
regelmatig een boek leest, spiegelt een kind zich aan dat gedrag.
Ten tweede is het belangrijk om als ouder directe begeleiding te
bieden. Bijvoorbeeld door samen met het kind een boek uit te
kiezen, door het boek samen te lezen of voor te lezen en door met
hen te praten en discussiëren over boeken.
Kortom, een intensieve leesopvoeding stimuleert leesplezier en
draagt bij aan de algehele geletterdheid en belezenheid. Om u te
helpen, hierbij enkele boekentips.
Deze boeken zijn op dit moment populair:

Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je nog nooit
gezien! Er is een bowlingbaan, een zwembad met reuzenhaaien,
een geheim laboratorium en een snoepjesmachine die je overal
volgt en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt. Andy en Terry
beleven er de dolste avonturen, want in hun boomhut is ALLES
mogelijk! Waar wacht je nog op? Kom snel langs!
‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ is het eerste
boek van de ‘Boomhutserie’. Het perfecte boek voor leesplezier:
humor en veel tekeningen! (groep 5/6/7/8)
Wist je dat...de grootste dino zo groot was als een gebouw van vijf
verdiepingen? De kleinste dino zo klein was als een kip? Er
dino's waren met wel tweeduizend tanden? Sommige dino's
konden vliegen? In de ‘Wist je dat-boeken’ is gekozen voor
cartoonachtige, kleurige illustraties, die vergezeld gaan van
grappige teksten. Die benaderingswijze zorgt ervoor dat een grote
groep kinderen, ook zij die niet direct van lezen houden, kennis
zullen willen nemen van deze informatieboeken. Leuk voor
spreekbeurten en werkstukken, maar ook om gewoon te lezen
(groep 5/6/7/8)

Keurige Tom komt als nieuweling bij Rik in de klas. Hij blijkt een
tijdreiziger te zijn. Tom kan door ruimte en tijd reizen in een
vuilnisbak. Hij neemt Rik mee naar de toekomst… Boeken
waarin tekst en beeld samen het verhaal vertellen zijn momenteel
populair. De ‘Rik Raket boeken’ zijn heerlijk voor lezers die niet
houden van grote lappen tekst, maar wel graag een grappig
verhaal lezen! (groep 3/4/5)
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Een verhaal over de dappere cowboy Billy de Kip, die zijn zusjes
redt uit de klauwen van de sluwe vos. Hoe? Billy en Vos bouwen
robots en gaan de strijd aan op de uitgestrekte prairie. Mooie
illustraties en tekst op rijm, maken dit prentenboek anders dan
alle anderen. Een stoer prentenboek voor jongens (maar meisjes
vinden dit ook erg leuk).
(groep 1/2/3/4, en zelfs de bovenbouw vindt dit leuk!)

Boeken lezen op je tablet? Het is leuk, eenvoudig en er zijn
ongelofelijk veel digitale boeken die je kunt lezen. Begin juni is de
VakantieBieb-app beschikbaar. Hiermee voorkom je niet alleen
een leesdip in de schoolvakantie er staan ook nog een eens de
leukste boeken op, die je kosteloos kan lezen!
Eline Jansen Leesconsulent Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Kinderen zijn al jong mediaconsumenten. We leren kinderen
lezen en schrijven, maar in onze mediamaatschappij is ook de
digitale geletterdheid steeds belangrijker. Hier kun je niet vroeg
genoeg mee beginnen. Naast leesplezier en leesbevordering
streeft de Bibliotheek op school ook naar het vergroten van
mediawijsheid onder de leerlingen. Een mediawijze leerling is in
staat actief deel te nemen aan de samenleving met gebruik van
nieuwe media. Iets wat in deze tijd erg belangrijk is. Tips voor
thuis:

Spinternet leert jonge kinderen tussen 3 en 7 jaar spelenderwijs
het ABC op het gebied van mediawijsheid, te beginnen met
internet. Kijk op: http://mijnnaamishaas.nl/spinternet/

Skoolzone.nl is een hulpmiddel bij het maken van werkstukken
en spreekbeurten. De website helpt je stap voor stap bij het
voorbereiden en uitwerken van je werkstuk of spreekbeurt. Elke
stap is apart uitgewerkt en voorzien van tips en suggesties. Met
handige schema's en lijstjes kun je je onderwerp uitwerken,
informatie verzamelen en je werkstuk/spreekbeurt afmaken.

Op schooltv.nl zijn digitale prentenboeken te vinden. Deze zitten
boordevol interactieve elementen.
Een goed digitaal prentenboek:
Heeft niet teveel toeters en bellen, maar gebruikt
extraatjes om het verhaal te ondersteunen
Is meeslepend en houdt de aandacht vast
Laat muziek en beeld aansluiten bij het verhaal
Heeft een positief effect op het taalbegrip van een kind
Is heel erg leuk om samen (voor) te lezen!
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