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Komende weken
Vrijdag 12 maart zijn de kleuters VRIJ.
Maandag 15 maart is een vrije dag voor alle kleuters en de 3e en de 4e jaars.
Woensdag 24 maart is een vrije dag voor de hele school.
Ouder-kindgesprekken
De afgelopen weken zijn de stamgroepleiders in gesprek gegaan met ouders en
kinderen.
De didactisch en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zijn besproken.
Ook in de stamgroep zijn de stamgroepleiders veel bezig met het in kaart
brengen van die ontwikkeling en hierbij op de juiste manier aan te sluiten.
De komende periode worden er ook methode-onafhankelijke toetsen (CITO)
afgenomen die erbij gaan helpen om in beeld te brengen waar een kind staat
qua ontwikkelingsniveau. Wat gaat al goed, welke doelen zijn beheerst? Welke
onderdelen vragen nog herhaling of oefening? Deze nieuwe informatie helpt de
stamgroepleider om tijdig bij te sturen en het kind de kans geven om zijn of
haar talenten optimaal te ontwikkelen.
Leesproject “Lezen is een feest”
Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, kinderen leren er ook nog eens veel
van. Dat is dus dubbel profiteren. Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen,
hoe meer kinderen worden voorgelezen hoe groter hun woordenschat.
Taalontwikkeling werkt als een sneeuwbal, als de bal eenmaal rolt, neemt de
omvang steeds sneller toe! Wanneer kinderen eenmaal zelf boeken kunnen
lezen, stoppen veel ouders met voorlezen. Dat is jammer, want ook oudere
kinderen vinden het vaak heerlijk om te luisteren naar een voorleesverhaal. Zie
voorlezen niet als een taak die je moet uitvoeren, maar als iets leuks wat jullie
samen kunnen doen en waar je kind ook nog veel van leert.
Filmpje Duizendpoot
Heeft u dit prachtige promotiefilmpje van onze school al gezien?
https://youtu.be/aT20Hx3mCfU

De Jenaplanessenties worden hier mooi in beeld gebracht. Met dank aan een
aantal collega's!

