maart 2019

Koerswijzer
Voorwoord

Agenda

Beste ouders,

De voorjaarsvakantie is alweer voorbij, altijd fijn om een week
te hebben waarin er even geen school is en je toe kan komen
aan andere dingen. Om lekker te genieten van en met elkaar.
En daarna …...weer met frisse moed verder!
Er ligt een mooie periode op ons te wachten. De dagen
worden weer langer, de natuur laat het voorjaar aan ons zien.
Nog even en de lente breekt weer aan. Heerlijk om te zien
hoe alles weer tot groei en bloei komt.
Net als de ontwikkeling van de kinderen op school. Het
mooie van ons vak is dat we daarvoor niet tot het voorjaar
hoeven te wachten. We hebben dagelijks het voorrecht om de
ontwikkeling van onze leerlingen te mogen zien en en daar
een positieve invloed op uit te oefenen.
In deze tijd waarin lerarentekorten, werkdruk en politieke
ontwikkelingen jammer genoeg heel actueel zijn en reden
geven tot zorg, willen we heel bewust voor ogen houden waar
onze passie ligt, namelijk bij het goed onderwijs geven aan
“onze” kinderen. En daarbij mogen we genieten van ons vak,
laten we dat vooral niet vergeten!
Met vriendelijke groet,
Saskia Petersen

Verjaardagen
Een attente lezer wees ons erop dat we in verband met de
nieuwe wet persoonsgegevens geen namen en verjaardagen
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maart
Ma 11
Wo 13
		
Wo 20
		
		
Vr 22
Ma 25
Wo 27
Do 28

Start nieuwe thema VierKeerWijzer groep 1 t/m 4
Biddag voor gewas en arbeid
Handbal groep 8, 1e kwalificatie
Handbal groep 8, 2e kwalificatie
Stemmen Provinciale Staten en waterschappen
verkiezing (stembureau in school)
Handbal groep 8 finale
Start VierKeerWijzer groep 5 t/m 8 Aardrijkskunde
Gebedsgroep in school
Ophaaldag kleding All for Africa

april
Di 2 Koerswijzer april komt uit
Ma 8 Studiedag team alle kinderen vrij
Contactpersoon bidden op school: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com)

Nieuws uit de gebedsgroep
De gebedsgroep komt in de komende maanden op de
volgende dagen bij elkaar. Dit gebeurd op het Kompas om
8.45 uur in de personeelsruimte van de school.
De data zijn: 13 maart , 27 maart , 10 april, 8 mei, 22
mei, 5 juni, 19 juni en 3 juli.

van de leerlingen meer mogen publiceren in de Koerswijzer.
Daar stoppen we dan ook per direct mee. Wel denken we
nog na over een eventueel alternatief.

Ontwikkelingen op Het Kompas

We zijn dit schooljaar bezig met het List project ter

5. Rol van de leraar is van doorslaggevend belang:

bevordering van het technisch leesonderwijs. Dit wordt

eigen lezerschap modelleren, ondersteunen waar nodig,

vanuit Hogeschool Windesheim begeleid. Ingrid,

motiverende lees gesprekjes over inhoud

onze schoolbegeleider, heeft in een aantal groepen

6. Praten over boeken: minilesjes en afsluiting

geobserveerd en naar aanleiding hiervan weer nieuwe

7. Voorlezen

input tijdens de studiemiddag van 5 februari gegeven.

De afgelopen weken zijn we met de basisprincipes

De basisprincipes van List zijn;

bezig geweest. Er wordt waar nodig “duo”en “tutor”
gelezen, dat is met name in groep 4. Daarbij lezen de
leerlingen zachtjes hardop en doen dit tegelijk, om de

1. Er dient dagelijks voldoende leestijd te worden
ingeroosterd, er dient voldoende tijd lezend te worden

beurt of door voor en nazeggen.

besteed: min. 35 min. per dag. Leerlingen lezen 25

Er is geoefend met de mini les. Hierbij lees je als

boeken per jaar, effectief voor vlot lezen en leesbegrip

leerkracht een stukje voor uit een boek en stelt er

2. De leesomgeving is een krachtige leeromgeving

vervolgens vragen over. Dit zijn zowel feitelijke vragen,

3. Vrije boekkeuze, leerkracht ondersteunt het kiezen

maar ook denkvragen en vragen die een appèl doen op
je gevoel. Daarbij kan je denken aan; “we lazen net dat

van moeizame lezers

ze onverwachts gingen verhuizen”; Hoe zou dat zijn als

4. Alle leerlingen lezen leeftijdsadequate boeken met rijke

dat je overkomt?

taal (dus op of boven het hoogste instructieniveau)

Hieronder nog een aantal suggesties voor vragen bij een “miniles”;

modelleer					leesvragen
De boodschap die ik uit dit boek haal…		

Wat wil de schrijver jou vertellen?

Ik las dit en dacht …..				

Hoe doet hij dat?

Tjonge, hier ben ik toch wel verrast, 		

Wat heeft je het meest verrast? Wat valt op?

ik had verwacht dat…				

Wat is nieuw voor je? Waarover moest je

…. Hier moet ik nog eens over nadenken…

nog eens nadenken? Wat had de schrijver

Ik dacht altijd dat … maar nu …			

beter moeten uitleggen voor jou?

							Wat heeft jouw ideeën veranderd/verrijkt/
							bevestigd/uitgedaagd?
Ik heb het zo te doen met….			

Wat heeft je geraakt/getroffen? (positief/negatief)

Wat een mooie zin om te onthouden…		

Wat neem je ter harte?

ik vond altijd van mezelf… maar nu ik 		

Wat heb je (over jezelf) geleerd?

dit lees… Ik ben benieuwd hoe…, of…		

Waar ben jij nieuwsgierig naar geworden?
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Kind op maandag
Op school werken we voor godsdienstige vorming met de
methode Kind op maandag. De komende weken wordt er
uit het evangelie van Johannes gewerkt. De toon wordt gezet
door het verhaal van Lazarus, die uit de dood wordt opgewekt.
Angst en Verdriet hebben niet het laatste woord, God maakt

een nieuw begin. Het thema van deze 40 dagen tijd is
“pak mijn hand”. Dat kun je zeggen als je zelf bang of
verdrietig bent, maar ook als je juist een ander uit angst en
het verdriet wilt halen.

Nieuws van de leescoördinatoren

Uit wetenschappelijk onderzoek is het volgende gebleken:

Leesbegeleiding (voorlezen, interesse tonen in wat kinderen
lezen, praten over een boek) heeft een sterke, positieve

Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve

invloed op de onderwijsloopbaan van kinderen;

leesopvoeding (voorlezen, spelen met letters) beginnen;
Ouders hebben meer invloed op de leesopvoeding dan
leerkrachten en vrienden; 10- tot 19-jarigen, die op jonge
leeftijd door hun ouders zijn voorgelezen, vinden lezen
plezieriger en lezen vaker. Bij jongens is deze invloed nog
groter dan bij meisjes;
Hieruit blijkt dat ouders dus een zeer belangrijke invloed
hebben op de leesontwikkeling van hun kind. Bijna alle
0–5-jarigen worden voorgelezen. Rond het zesde jaar
ligt er een breukvlak. Ongeveer 25 % van de ouders stopt
met voorlezen als kinderen zelf leren lezen. Aan tieners
wordt nauwelijks nog voorgelezen. Een gemiste kans!
Kinderen van ouders die blijven voorlezen, krijgen extra
gelegenheid om hun woordenschat en tekstbegrip uit te
breiden. Daarnaast maken ze kennis met boeken die ze
nog niet zelf kunnen lezen en genieten ze langere tijd van
de voorleesmomenten met hun vader/moeder/verzorger.
Dus als u uw kind wilt helpen? Ga met uw kind naar de
bibliotheek en lees voor.
Bron: Kwestie van lezen Deel 8 van Stichting Lezen.
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Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!
Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft

zak. Op de door ons verstrekte enveloppen met daarin

ook dit jaar weer met uw school afspraken gemaakt voor het

plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke inleverdatum.

inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen
en hun ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt Stichting All

*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben

4 Africa ‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met daarin plastic

gebruikt, heeft plaatsgemaakt voor een envelop met daarin

zakken waarin de kleding en schoenen gedeponeerd kan

een plastic kledingzak ***

worden. Deze enveloppen worden zoals u inmiddels gewend
bent, ruim een week voor de daadwerkelijke ophaaldag door

In de week van 14 maart as zal uw kind een door Stichting

de leraren en leraressen in de klas uitgedeeld. Mocht u meer

All 4 Africa verstrekte envelop met daarin een plastic

kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa

kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag t/m donderdag

verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis)

28 maart 09.00 uur as. mee naar school gebracht worden.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met juf Jannet Zomerman of
rechtstreeks met stichting All 4 Africa. Wij danken u bij
voorbaat enorm voor uw inzet en medewerking!
Vast een geweldig schooljaar toegewenst!
Hartelijke groet,
Stichting All 4 Africa
www.all4africa.nl
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