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NOG EVEN
Nog even en dan is het vakantie. Dit is ook de laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staat nog wel het een en
ander te gebeuren de komende twee weken.
Zo hebben wij aanstaande woensdag het ZOMERFEEST!
Heeft iedereen al de verkleedkleren klaar hangen? Jij komt
toch ook in Amerikaanse stijl!
In de ochtend hebben wij de doorschuifochtend. Even
kennismaken met jouw nieuwe meester of juf en de nieuwe
groep. Altijd leuk én spannend.
Volgende week woensdag is dan het Meandertheater van
groep 8. Op ‘Bonbinni Beach’ gaan zij veel beleven. De
talenten zullen stralen tijdens hun laatste optreden bij ons
op school. Natuurlijk wensen wij ze veel succes op het
voortgezet onderwijs. Zij komen er wel.
Volgende week vrijdag is de laatste vrijdag van dit
schooljaar. Hoewel sommige mensen geloven dat vrijdag de
13e een ongeluksdag is, weet ik zeker dat iedereen deze dag
als prettig zal ervaren. Om 15:00 uur zwaaien wij uit en
wensen jullie allemaal een hele mooie zomer. Geniet er
van!

- biedt aandacht
voor
vakoverstijgende
onderwerpen, zoals
goed burgerschap, mediawijsheid, sociaal emotionele
ontwikkeling en de veranderende samenleving
- sluit aan bij Cito
- biedt differentiatiemogelijkheden per les
Hierbij alvast wat leestips vanuit Leeslink voor in de
zomervakantie:
- Laat uw kind een gerecht koken aan de hand van een
recept.
- Laat uw kind in de reisgids lezen wat de
bezienswaardigheden zijn in het dorpje of stadje dat u
bezoekt.
- Laat uw kind verschillende filmrecensies lezen en kiezen
naar welke film jullie gaan.
- Doe een gezelschapsspel en laat uw kind de spelregels
lezen en uitleggen.
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de
website www.leeslink.nl

NIEUWE METHODE BEGRIJPEND LEZEN
Volgend jaar starten we met een nieuwe methode van
begrijpend lezen: Leeslink!
De huidige methode sluit niet meer aan op de visie van
onze school.
Leeslink…
- is een complete digibordmethode (de kinderen bewaren
hun werkbladen in hun eigen speciale map)
- biedt actuele teksten
- werkt met ‘de 7 evidence-based leesstragieën’. Ze leren
hoe en wanneer ze en leesstrategie kunnen inzetten om de
tekst te begrijpen
- is een combinatie van begrijpend kijken, luisteren en lezen
- leert de kinderen woorden en zinnen te markeren
- biedt systematische aandacht voor woordenschat

NIEUWE IB’er
Vorige week heb ik u kunnen vertellen welke leerkrachten
er volgend jaar allemaal zijn en in welke groep zij dan
werken. In het overzicht miste u de nieuwe IB’er. Zij is er
wel en haar naam is Arine Stronkhorst. Met haar hebben
wij een IB’er binnengehaald met veel ervaring en kijken dan
ook uit naar de samenwerking met haar.
Ska – BSO De Torenkamer
Vanaf de meivakantie werken we met het thema; laat je
zien
Op maandagmiddag was
er groepje die een
voorstelling wilde geven
aan de andere kinderen.

Het verhaal ging over
een jager, een kat en
een vos. De
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decorstukken hadden ze zelf gemaakt. Met de hele groep
hebben we naar de voorstelling gekeken. We
hebben een workshop gehad hoe we nagels moeten lakken.
Hier waren heel veel kinderen heel enthousiast over.
Natuurlijk is er altijd ruimte voor eigen inbreng op de BSO.
Zo hebben we op verzoek van de kinderen een keer slijm
gemaakt. De kinderen hebben zelf de verhoudingen
uitgezocht en deze ook naar eigen inzicht aangepast.

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Danielle
Groenescheij 06-38826346.
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