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1 April op school
1 April is natuurlijk niet compleet zonder een leuke grap. Zo was
er voor groep 2, 3, 4 en 5 een nieuw gadget: de Luizenscanner.
Dankzij een upgrade van het digibord kon het toetsenbord vanaf
vandaag gebruikt worden voor de luizencontrôle. De kinderen
hoefden alleen maar hun hoofd boven het toetsenbord te
houden en de sensoren in het toetsenbord konden dan aflezen of
er sprake was van hoofdluis…
Ook de bovenbouw werd
in de maling genomen. Toevallig was het ook Himmeldei op
maandag 1 april. De kinderen werd verteld dat ze van de
gemeente Leeuwarden verplicht duidelijk in groepjes verdeeld
moesten worden d.m.v. een gekleurde punt of streep, zodat de
medewerkers van Omrin konden zien wie er meedeed met de
Himmeldei . U snapt dat de juffen de grootste moeite hadden
om de lach in te houden.
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Schoolzwemmen
Zoals al eerder gemeld, kunnen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 een drietal keren zwemmen in De
Klomp in Wommels. Na inventarisatie van het aantal chauffeurs blijkt dat de vrijdagochtend het beste
past. Dan zijn er de meeste chauffeurs beschikbaar. Ik heb dan ook bij het zwembad aangegeven dat wij
graag op vrijdagochtend willen zwemmen, te beginnen vanaf vrijdag 10 mei. Over een week of twee
krijg ik de definitieve indeling. U krijgt dan z.s.m. bericht.

Betaling schoolreisje groep 3 t/m 6
Dinsdag 4 juni gaan groep 3 t/m 6 op schoolreisje. U heeft enige tijd geleden een mail ontvangen met de
vraag of u de bijdrage voor het schoolreisje (35 euro per kind) zou willen overmaken op de rekening van
de school. Tot op heden is er voor 41 van de 60 kinderen betaald.
Als u nog niet betaald heeft wil ik u vriendelijk vragen om dit binnen afzienbare tijd te doen, omdat wij
het schoolreisje ook vooraf moeten betalen.
Mocht de mail met betalingsgegevens aan uw aandacht ontsnapt zijn, kunt u mij een mail sturen. Dan
verzend ik die mail opnieuw.

Sportdag
Dit jaar staan de landelijke Koningspelen gepland op vrijdag 12 april. De scholen van ons onderwijsteam
hebben echter besloten om deze sportdag te verplaatsen naar vrijdag 26 april. De reden hiervoor is dat
de werkgroep die alles regelt van mening is dat 12 april te vroeg in het jaar is, met een te grote kans op
slecht weer. Bovendien is het op 26 april de vrijdag voor de meivakantie en dit is een mooie afsluiter.

Herdenking Skillaerd
Zaterdag 4 mei worden de oorlogsslachtoffers herdacht bij het monument op Skillaerd. Dit jaar de krans
gelegd door leerlingen van onze school. Hiervoor worden 2 á 3 kinderen gevraagd die de krans willen
dragen.

Schoolreisje groep 1 en 2
Maandag 17 juni gaan groep 1 en 2 op schoolreisje. Waarheen is nog een verrassing! U krijgt binnenkort
meer informatie.
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Tips om beter te leren lezen
Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor je kind. Als ouder kun je je kind op allerlei manieren
stimuleren om met lezen bezig te zijn. Want hoe meer je kind leest, hoe beter je kind gaat lezen. Tien
top-tips voor thuis.
1. Lees je kind elke dag voor
Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een peuter of kleuter is. Maar wist je dat het belangrijk
is om te blijven voorlezen, ook als je kind al (lang) zelf kan lezen? Uit onderzoek blijkt steeds weer dat
kinderen die regelmatig worden voorgelezen daar volop van profiteren: het verbetert de woordenschat,
het leesbegrip en is onmisbaar voor de taalontwikkeling. Of je kind nu in groep 1 zit of in groep 8, door
voorlezen krijgen kinderen zin om zelf te gaan lezen.
2. Laat je kind voorlezen
Draai de rollen ook eens om: laat je kind aan jóu voorlezen. Of aan een jonger broertje of zusje. Of aan
poppen of knuffeldieren. Een kind dat kan voorlezen is trots op die prestatie, waardoor het extra
gemotiveerd raakt om (nog) beter te leren lezen.
3. Haal boeken en tijdschriften in huis
Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. Verleid je kind tot lezen door volop
leesmaterialen in huis te hebben die passen bij de leeftijd en leesvaardigheid van je kind: boeken,
tijdschriften, strips, scheurkalenders. Beperk dit niet tot de slaapkamer van je kind. Zorg dat er ook altijd
wat te lezen valt in de auto, badkamer, woonkamer en keuken.
4. Stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin
Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden samen stil lezen uit hun eigen
boek. Zien lezen doet lezen. Vijftien minuten dagelijks oefenen met lezen doet wonderen voor de
leesvaardigheid.
5. Beperk lezen niet tot boeken
Heeft je kind een hekel aan boeken lezen? Geen probleem. Lezen kun je overal doen en teksten vind je
overal om je heen: recepten, spelregels, reclamefolders, borden langs de snelweg, menukaarten, de
ondertiteling op tv. Laat je kind de tekst voorlezen en prikkel het om informatie op te zoeken. "Hm,
zouden we een regenjas aan moeten? Kun jij even het weerbericht lezen in de krant?" Ook
computerspelletjes en apps zijn zeer geschikt, omdat kinderen het leuk vinden om daar mee bezig te
zijn.
6. Ga geregeld naar de bibliotheek
Verleid je kinderen om meer te lezen door eens in de paar weken met ze naar de bibliotheek te gaan en
nieuwe boeken op te halen. Het jeugdlidmaatschap van de bibliotheek is gratis en het aanbod aan
boeken, tijdschriften en e-books is enorm. Je vindt er boeken voor elk leesniveau en iedere leeftijd. Kom
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je er zelf niet uit, vraag dan gerust een van de medewerkers om hulp. Zij hebben veel deskundigheid in
huis en kunnen jou en je kind uitstekend adviseren wat geschikte en leuke boeken zijn.
7. Houd de leesvorderingen van je kind in de gaten
Zorg dat je weet hoe goed je kind moet kunnen lezen in een bepaalde groep. Door te weten welk
leesniveau je kind heeft of zou moeten hebben, kun je gemakkelijk geschikte leesmaterialen uitzoeken
en heb je eerder in de gaten of je kind tegen leesproblemen aanloopt.
8. Neem leesproblemen serieus
Leesproblemen verdwijnen niet vanzelf. Hoe eerder je kind hulp krijgt, hoe beter het zal leren lezen.
Niet voor niets wordt in groep 3 al rond de herfstvakantie (tijdens de zogeheten herfstsignalering) voor
het eerst in kaart gebracht hoe je kind zich redt met klankherkenning, letters benoemen, letters
schrijven, woordjes en zinnetjes lezen. Kinderen die moeite hebben met leren lezen, krijgen extra
aandacht van de leerkracht. Zo wordt voorkomen dat deze kinderen pas geholpen worden als ze echt
zijn vastgelopen. De meeste kinderen gaan met deze extra hulp goed vooruit, waardoor ze al snel weer
kunnen 'aanhaken'.
9. Reageer enthousiast op het lezen van je kind
Reageer positief als je kind leest en prijs je kind als het voorleest, ook al gaat het niet vlekkeloos of met
horten en stoten. Praat met je kind over wat het leest en toon interesse voor zijn of haar
leesvoorkeuren. Een positieve sfeer rondom lezen verhoogt de motivatie.
10. Stel het leesplezier voorop
Het is niet belangrijk wát je kind leest, maar dat je kind plezier beleeft aan het lezen. Staar je niet blind
op AVI-niveaus, vergeet de vooroordelen over stripboeken, laat overal moppenboekjes rondslingeren en
vertel je kind over jouw favoriete boek van vroeger. Voorkom dat je kind lezen gaat zien als een
verplichte schoolse activiteit en laat je kind ervaren hoe fijn en ontspannen lezen is. Wie graag leest en
ervan uitgaat dat lezen plezierig is, zal zich gestimuleerd blijven voelen om te lezen.
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Kalender

Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei
Woensdag 22 mei
Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni
Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni

Eindtoets groep 8
Paasweekeinde
Meivakantie
Feestavond (informatie volgt)
Hemelvaartweekeinde
Extra vrije dag
2e Pinksterdag
Studiedag, alle leerlingen vrij

