Strooizand, februari / maart 2013
Beste ouders,

De eerste acht weken in dit nieuwe jaar liggen reeds achter ons.
Onder de kinderen werd de maand januari de toetsmaand genoemd. Terecht!
In die periode ondergingen de kinderen de afname van de CITO – toetsen – en met
name de verschillende onderdelen van de Nederlandse taal.
Ik kan me voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar de uitkomsten van die methode
onafhankelijke toetsen.
In week 11 ( op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 maart a.s.) staat het
tweede rapportagemoment ingepland.
De gesprekken zullen na schooltijd plaatsvinden vanaf 17.15 uur – 19.30 uur
U krijgt van mij binnenkort de uitnodiging.
Het blijft een spannende uitdaging: de kinderen uitdagen tot het in leerbeweging
komen na hun dagschooltijd.
Bij de kinderen in het VO blijkt vaak genoeg dat het huiswerk niet in orde is of dat
de te bestuderen lesstof niet voorbereid is.
Dat vind ik jammer, want het geeft vaak een ‘stilstaand’ gevoel wat het
lesprogramma betreft.
In gesprek met die leerlingen hierover komen vrijwel opmerkelijke opmerkingen
naar voren.
Tijdens de komende oudergesprekken wissel ik graag met u hierover van gedachten.
Daarnaast blijkt een onderdeel als Nieuwsbegrip en Met Woorden In De Weer in te
slaan als een bom. Op een ludieke manier gaan de kinderen aan de slag met onder
andere het uitbreiden van hun woordenschat.
Voor de kinderen uit groep 3 is de leesmethode ‘ Veilig Leren Lezen’ weer uit de
oude doos gehaald.
Naast het werken in de leessleutel, werken de kinderen op een overzichtelijkere
manier aan geletterdheid en het technisch lezen met behulp van Veilig Leren Lezen.
Ik merk het nu al: genoeg gesprekstof voor het komende rapportagemoment.
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Minder leuk nieuws is dat in januari Bruyere, Emma en Julliette het leerlingenteam
(tijdelijk) hebben verlaten.
Het nieuws over de (tijdelijke) sluiting van de Franse School is u vast niet ontgaan.
Een oorzaak rond het (tijdelijk) vertrek van deze 3 kinderen.
Wij wensen ze een krachtige tijd toe in België en Senegal.
Ik heb nog niet van alle kinderen het meegegeven leerlingenrapport ontvangen.
Heeft u nog een rapport thuis liggen van uw kind? Geeft u die dan mee?
De Zandloper is van 22 maart t/ m 9 april gesloten vanwege de voorjaarsvakantie.
Op 10 april a.s. starten de lesactiviteiten weer.

Een fijne maand!

Lerone Tilborg

dezandloper@yahoo.nl

tel. 71.48.64.14
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