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1 april

Uitnodiging open les
In de klas van uw kind(eren)
Wij nodigen u uit voor een open lesmoment in de klas van uw kind(eren).
Iedere leerkracht richt dat open lesmoment in op een bij de klas passende
manier. Het programma staat dus niet vast en u
kunt zich laten verrassen! Hieronder vindt u het
rooster van de open lesmomenten:

2 april

In de groepen 1/2 hebben veel kinderen schoenen
met veters die gestrikt moeten worden. De meeste
kinderen kunnen dit nog niet en het is een voor de
juf een tijdrovend werkje om de leerlingen goed te leren veters strikken, de
leerlingen moeten hierbij eigenlijk 1 op 1 geholpen worden en dit gaat ten
koste van de begeleiding van de leerlingen bij andere werkjes. De kinderen
gaan daarom elke week even bij juf Nezahat oefenen, maar dit is niet genoeg.
Wij vragen u om ook thuis goed met uw kind het veters strikken te oefenen. Bij
de leerkracht van uw kind kunt u een stappenplan vragen voor het strikken van
de veters, zodat de kinderen het op school en thuis op dezelfde manier leren.

8 april

Voorlezen, ja graag!
Wij hebben Ida van der Linden (zij werkt bij de bibliotheek) gevraagd om
maandag 8 april van 8.30-9.30 uur op school een voorlichting te geven.
“Kinderen die worden voorgelezen doen het beter op school.” “Door 15
minuten per dag zelf te lezen kunnen kinderen ca. 1000 nieuwe woorden in
een jaar leren.” Natuurlijk is voorlezen en lezen goed voor de ontwikkeling van
kinderen. Velen van jullie zullen er dus thuis ook mee bezig zijn. Wij hebben
gemerkt dat ouders veel vragen hebben. Welke boeken kies je? Hoe lees je
voor? Wat doe je als je kind niet voorgelezen wil worden of lezen niet leuk
vindt? Zij zal tips geven voor mooie boeken en
het (voor) lezen met uw kind. U kunt
informatie krijgen over de bibliotheek. Wij
zien u graag op 8 april om 8:30 uur. Met
vriendelijke groet, Martha & Nezahat,
ouderconsulenten, Ida van der Linden,
leesconsulent Bibliotheek Rotterdam.
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13.00-13.30 uur groep 5
13.30-14.00 uur groep 4
14.00-14.30 uur groep 7
14.30-15.00 uur groep 7-8
15.00-15.30 uur groep 8
08.30-09.00 uur groep 3
14.30-15.00 uur groep 6a
15.00-15.30 uur groep 6b

Openlesmoment
4 april

Veters strikken in groep 1/2

Volgende week donderdag 21 maart gaan de groepen 4 en 5 naar de
Speeldernis. Hier krijgen zij in een natuurspeeltuin les over de Lente. Het kan
zijn dat het die dag regent of dat zij in de modder gaan spelen. Trek de
kinderen a.u.b. oude kleding aan die vies mag worden en een paar schone
sokken meegeven voor eventuele natte voeten. De leerlingen hebben die dag
een continurooster en zijn om 14:00 uit.

Informatie
talentontwikkeling
08.30uur
Openlesmoment

Openlesmoment

6 april

Speeldernis

Lerarenstaking

18 april

08.30 uur-09.00 uur beide
kleutergroepen

Kidsrun (info bij meester
Twan)
Voorlichting lezen
08.30uur
Continurooster, de
leerlingen zijn om 14.00
uur uit

Terugblik
De ouderbijeenkomst van 11 maart was
een succes. Onder het genot van een
kopje koffie en thee hebben de ouders
tijdens een ganzenbordspel over
diverse onderwerpen gesproken. Er zijn
bruikbare tips met elkaar uitgewisseld.

Talentontwikkeling
Naar aanleiding van de
informatieavond van 18 februari is
gebleken dat veel ouders graag meer
willen weten over talentontwikkeling
op onze school. Vrijdagochtend 29
maart om 8:30 uur organiseren wij een
informatiebijeenkomst over
talentontwikkeling. Wat is
talentontwikkeling? Iedereen heeft een
talent, de één voor het vinden van
oplossingen, de ander in de sociale
omgang en ook fysieke aanleg voor een
bepaalde sport is een talent. Op onze
school verkennen we welke talenten er
zijn en hoe we die kunnen aanspreken.
Zet deze datum en tijd alvast in uw
agenda, meer informatie krijgt u in de
volgende nieuwsbrief.

