UITGAVE 15 maart 2018 JAARGANG 20 NUMMER 12

Beste ouders/verzorgers,
TECHNISCH LEZEN
Het leesonderwijs op de basisschool neemt vanaf dag een dat
uw kind op school is een belangrijke plaats in. In groep 1 en 2
zijn er allerlei activiteiten die voorbereiden op het gaan leren lezen en activiteiten die al echt ingaan
op het leren kennen van letters. U ziet in alle lokalen dan ook een lettermuur.
In groep 3 neemt het aanvankelijk leesproces een belangrijk deel van het programma in beslag. Vanaf
groep 4 heet het lezen voortgezet technisch lezen en leren de kinderen steeds vlotter en moeilijkere
woorden en teksten te lezen.
We meten de vooruitgang van kinderen op het gebied van technisch lezen aan de hand van de scores
op de drie minutentest, waarin losse woorden binnen een bepaalde tijdspanne gelezen moeten worden
en met de AVI test, waarin teksten binnen een bepaalde tijdspanne gelezen moeten worden.
De enige manier om goed te leren lezen is kilometers maken: heel veel en heel vaak lezen.
Het maakt niet uit wat je leest als je maar leest.
Maar om veel te lezen moet je lezen wel leuk vinden. Daarom hebben we als school tijdens de laatste
studiedag een leescircuit bedacht. Tweemaal per week liggen er in de groepen allerlei verschillende
leesactiviteiten klaar en lezen de kinderen met elkaar bv strips, theaterstukjes, informatieve teksten,
spannende teksten enz enz.
Gelukkig kunnen we onze bieb er ook bij inschakelen, dank zij de fantastische ouders die daar elke
week weer staan. We vinden dat kinderen de boeken moeten kunnen kiezen die hen aantrekken, want
lezen moet leuk zijn.
huis kunt u uw kind helpen door het heel veel voor te lezen en vooral ook veel samen te lezen: om de
beurt een stukje of samen hardop lezen. En natuurlijk regelmatig naar de bibliotheek, waar u kind
boeken kan kiezen die het aantrekkelijk vindt en waar de keuze veel breder is dan op school.
Samen maken we zo lezen leuk!
Met vriendelijke groet,
Lia Vermeulen

GASTLESSEN GROEPEN 3
In het kader van onze methode Da Vinci en Veilig en leren lezen hebben er een aantal enthousiaste
ouders en oma’s ons geholpen met het verzorgen van leuke verwerkingslessen.
Een les ging over dieren die uit een ei komen, hierbij boden twee ecologen zich aan, de vader van Evi
Schuitema en zijn collega, uitleg te komen geven over de vogels in de tuin. Daarna mochten de
kinderen een bouwpakket in elkaar timmeren tot vogelhuis. Er waren drie soorten huisjes te maken,
voor een roodborstje, boomkruiper en een koolmees.De kinderen hebben het huisje een geschikt
plekje gegeven in de tuin.

We hadden ook een les over kleding, het nut ervan en hoe kleding wordt gemaakt.
De oma van Evi Schuitema en de oma van Adam Mappas kwamen met hun naaimachine bij ons op
school, zij legde haarfijn uit hoe een naaimachine in zijn werk gaat. Daarna mochten de kinderen een
echt lapje stof aan elkaar naaien, samen werd dit een mooie slinger voor de juffendag

De moeder van Pien de Heer heeft voor groep 3a een leuke theaterles verzorgd. Als afsluiting van het
thema Piraten toverde ze alle kinderen om tot echte piraten en heeft ze hun de kneepjes van het vak
geleerd

Bedankt ouders, oma's en opa's voor alle hulp!

PALMPASEN LAURENTIUSKERK
De Laurentiuskerk in Ulvenhout zal op zaterdag 24 maart de mogelijkheid bieden, tegen een kleine
bijdrage, voor kinderen om een Palmpasenstok te maken. U kunt informatie opvragen bij:
gezinsviering.ulvenhout@gmail.com

CJG SPREEKUUR
Het inloopspreekuur van Marij van Caulil is met ingang van deze week verplaatst van donderdag naar
woensdag. In de oneven weken van 8.30 uur tot 9.30 uur. De exacte data staan in de kalender in de
schoolapp.

JEUGDCOMITÉ DE BLAUWE KEI
Zaterdag 17 maart is er weer een Mini- MegaDance!
Voor de MiniDancers (groep 1 t/m groep 4) is het Erasmushuis open van 15:00 tot 17:00. Entreeprijs is
2 euro! Er zullen leuke spelletjes gedaan worden!

Voor onze MegaDancers (groep 4 t/m groep 8 is het Erasmushuis van 19:00 tot 22:00 open.
Entreeprijs is 2euro en 50cent.
Zorg dat je er bij bent met je klasgenootjes, vriendjes, buurmeisje of buurjongen! Iedereen is welkom!
Zaterdag 31 maart mogen kinderen t/m groep 4 Paaseieren komen zoeken! De Paashaas zal er ook zijn
en zal met jullie een mooi mandjes maken waar alle eitjes in kunnen! Daarna gaan we de paaseieren
met ze alle zoeken! Help jij mee de Paashaas zijn eieren terug te vinden!? Volg dan snel onze
Facebook-pagina https://www.facebook.com/JCdeblauwekei/ of
Instagram https://www.instagram.com/j.c.deblauwekei/ voor meer informatie!

