Nieuwsbrief mei 2016
22 april
Koningsspelen en continurooster 14.00 uit
22 april
start meivakantie
06 mei
Einde meivakantie
10 mei
Juf Christine afwezig
16 mei
start Pinkster vakantie week (vrij)
20 mei
einde Pinkster vakantie
23 mei
Juf Christine afwezig
24 mei
OV vergadering
VOG
Namens PRIMO wil ik alle ouders die onnodig lang gewacht
hebben op de declaratie VOG excuses aanbieden. We zullen
alles doen om zoiets in de toekomst te voorkomen. We hopen dat
de betaling inmiddels ontvangen is en anders verwachten we dat
het zo spoedig mogelijk gebeurt.
Schoolfruit
Het EU Schoolfruit project loopt ten einde. Deze week is de laatste
week dat de kinderen fruit via school krijgen. De afgelopen 20
weken is er veel fruit gegeten en geproefd. Niet alle soorten fruit
vielen in de smaak, maar de kinderen hebben er wel kennis mee
gemaakt en ze hebben verschillende fruitsoorten leren eten. Het
einde van het project betekent niet dat het eten van fruit op school
stopt. Wij hebben bewust gekozen om aan het EU Schoolfruit
project mee te doen om het belang van gezond eten over te
brengen op de kinderen. Dit willen wij graag een vervolg geven
binnen onze school en dat gaat alleen maar lukken met uw hulp.
Vanaf de meivakantie zullen dinsdag en donderdag de fruitdagen
zijn. Wij vragen u uw kind(eren) op deze dagen een gezond
tussendoortje mee te geven, zoals bijvoorbeeld fruit en groente.

Eindtoets
De kinderen van groep 8 van OBS de Vliegerdt zijn blij dat ze het
er weer op hebben zitten: de Cito-toets!!! De afgelopen 3 dagen
moesten ze flink aan het werk samen met hun meegebrachte
mascottes. Donderdag was de laatste toetsdag. Of de mascottes
geholpen hebben weten ze nog niet, de uitslag laat nog even op
zich wachten. Donderdagmiddag zijn de leerlingen gaan genieten
van het mooie weer met een potje slagbal op het voetbalveld
tijdens hun gymles. Dat hadden ze wel verdiend!
Type cursus schooljaar 2016-2017
Voor het schooljaar 2016-2017 is er weer een mogelijkheid om
uw kind te leren typen via een type cursus. Computergebruik vergt
typevaardigheid en voor sommige kinderen kan het heel handig
zijn om te kunnen typen. De cursus wordt weer gehouden op obs
de Vliegerdt in Abbenbroek en start op 04-10-2016 van 15:30 16:30. De typecursus is van De Typetuin (ook de makers van
Taalzee en Rekentuin) en wordt begeleid door een eigen docent.
De type cursus is adaptief, het past zich aan naargelang het
niveau van de leerling. Hierdoor blijven de opgaven uitdagend en
is het mogelijk om tijdens het oefenen het niveau van uw kind
snel te bepalen. Extra info: http://www.typetuin.nl/

Begrijpend lezen; oefentips voor thuis
Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken.
Voorwaarde is wel dat je vlot kunt lezen en achtergrondkennis
hebt over het onderwerp waar je over leest. 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. Het blijven lezen is belangrijk. Je vergroot je
woordenschat en (achtergrond) kennis ermee.

Hoe weet u nu of uw kind voldoende vlot leest? De graadmeter
voor vlot lezen is het goed kunnen meelezen met de ondertiteling
van de televisie. Op school besteden we veel tijd aan
bovenstaande vaardigheden, maar u kunt thuis ook veel doen en
uw kind hiermee helpen.
Tip 1: Het begrip van de tekst kunt u vergroten door vragen te
stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals:
Voor het lezen: Waar denk je dat de tekst over gaat als je
kijkt naar de titel en de plaatjes? Wat weet je al van dit
onderwerp? Wat wil je te weten komen?
Tijdens het lezen: Klopt je voorspelling over de inhoud van
de tekst? Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken? Hoe zal
de tekst verder gaan?
Na het lezen: Ben je te weten gekomen wat je wilde
weten? Kun je in het kort vertellen wat er in de tekst staat.
Tip 2: Veel voorlezen (Minstens 10 minuten per dag.) met de
volgende aanbevelingen. Een boek samen uitkiezen, wat vindt uw
kind een leuk onderwerp? Verschillende soorten boeken
voorlezen (o.a. informatieve boeken en dichtbundels).
Voorspellen; waar denk je dat het verhaal over gaat? Plaatjes
bespreken. Nieuwe woorden bekijken, lezen en bespreken en
een dag erna herhalen. Voor kinderen in groep 1 en 2 kan het ook
om woorden uit liedjes en versjes gaan.
Tip 3: Luistervaardigheid vergroten door allerlei luisterspelletjes
In de volgende nieuwsbrief volgen meer tips. Meer info kunt u
vinden op:
http://www.snapjekind.nl/artikelen/tips-voor-begrijpend-lezen(groep-4-t/m-8)
http://blog.lauteropmaat.nl/begrijpend-lezen-oefenen-hoe-doe-jedat/
Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 12 en maandag 23 mei op school
aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 mei
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