Beste ouders,
Wat een feestje! Het is werkelijk heerlijk om iedere dag
in ons mooie nieuwe gebouw te werken. En iedere dag
wordt het een beetje mooier, omdat er steeds weer
dingen van de klussenlijst kunnen worden afgestreept.
Daar worden we vanzelfsprekend heel erg blij van.
Minder blij worden we van de coronaperikelen. Helaas
hebben we op dit moment de groepen 3 en 5 in quarantaine wegens te veel besmettingen. Ook in de overige
klassen ontbreken er kinderen in verband quarantaine
vanwege een besmet broertje of zusje. We doen ons
uiterste best om in de klas en op afstand het onderwijs
door te laten gaan. Het is niet ideaal, maar wel het best
mogelijke. We begrijpen dat deze situatie voor u thuis
ook niet makkelijk is. Wij wensen u daarom veel sterkte
bij de organisatie om thuis alles rond te krijgen.
Nog even een aantal zaken op een rijtje:

•

Wilt u een positieve (zelf) test bij uw kind altijd
onmiddellijk bij mij en de leerkracht melden. Ook
als uw kind al in quarantaine zit.

•

Bij quarantaine mag een kind niet naar buiten of
contacten hebben buiten het gezin. Noodopvang
is dan ook niet mogelijk.

•

Als een ouder, broertje of zusje positief is op een
(zelf) test moeten alle kinderen van het gezin in
quarantaine.

•

Ook als een kind korter dan 8 weken geleden
corona heeft gehad, mag het tijdens een quarantaine voor de klas, niet naar school komen.

Update
Januari 2022

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Hartelijke groet,
Rina Vonk

Close Reading, een verbeterde aanpak voor begrijpend lezen
Woensdagmiddag 13 januari heeft het team de tweede studiemiddag gehad over Close Reading. Close reading is een bewezen effectieve aanpak voor begrijpend lezen/luisteren. We zijn hiermee aan de slag gegaan, omdat begrijpend lezen/luisteren één van de belangrijkste vaardigheden is, die uw kind op de basisschool moet leren.
Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen/luisteren, waarbij de inhoud van een complexe
tekst of prentenboek centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag met de tekst. Ze lezen
deze tekst of het prentenboek meerdere keren, verdeeld over verschillende lessen. De leerkracht stelt vragen
over de tekst die leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of prentenboek te duiken. Herlezen, aantekeningen
maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om draait.
Later dit jaar gaan we aan de slag met projectmatig thematisch werken. Door teksten te kiezen, die aansluiten bij
een thema waarover gewerkt wordt in de klas, snijdt het mes aan twee kanten. De kinderen leren begrijpend lezen en verwerven
tegelijkertijd kennis, die ze kunnen toepassen in een werkstuk, toneelstuk, rap of PowerPoint over het thema van hun project. Hiermee wordt begrijpend lezen/luisteren van een vak dat moet tot iets wat leuk is en waar de kinderen graag mee aan de slag gaan.
Door de verbeterde didactiek en de grotere betrokkenheid van de leerlingen zal de effectiviteit van het onderwijs zeker nog beter
worden.

Tafeltjes gratis op te halen
We hebben 18 kleutertafeltjes over, die we ook in de toekomst niet meer nodig zullen hebben. Wie kunnen
we hier blij mee maken? Meld u bij Rina en u kunt gratis een tafeltje op komen halen bij school.

