Beste ouders,

Strooizand 7, 1 april 2009

Wat hebben we zoal gedaan?
De onderbouwgroep heeft de afgelopen maand over de volgende thema’s gewerkt:
souvenirs en lente/Pasen. In de kring worden nieuwe woorden die bij het thema
horen besproken en d.m.v. verschillende spelactiviteiten en werkvormen herhaald en
ingeslepen. Zo hebben we bijvoorbeeld 2 weken lang 3 souvenirwinkels in de klas
gehad; een Nederlandse, Belgische en Malinese. Er was van alles te koop en op die
manier leren de kinderen dus spelenderwijs souvenirs kennen bij naam en hoe je in
een winkel bestelt, afrekent, bedankt, enz. Tijdens het thema lente/Pasen is er
tuinkers gezaaid en zijn er eieren beschilderd. De kinderen van groep 3/4 zijn druk
geweest met het zoeken van ‘letter eieren’ (eieren waar een letter op stond
waarmee zoveel mogelijk woorden moesten worden gemaakt). Ook pas ik de lees-,
spelling- en taalactiviteiten van hen zoveel mogelijk aan op het behandelde thema.
De bovenbouwgroep begint ook elke les in de kring. Op dinsdagen wordt dan meestal
wat nagepraat over het weekend of vertellen de kinderen wat ze bezighoudt op dat
moment. Er wordt daarna altijd over het nieuws gesproken, wat daarna overgaat in
de les van begrijpend lezen die altijd over iets actueels gaat. Afgelopen week de
‘Wereldvergadering in Den Haag’, de week ervoor ‘Dansende koeien in de lente’. Heel
divers dus!
De groepen 3 t/m 8 hebben allemaal de spellingtoetsen van het Cito
leerlingvolgsysteem gemaakt. Op basis van deze resultaten pas ik de spellingsstof
per kind aan. Waar ze veel foutjes mee hebben gemaakt, daar moeten ze extra mee
gaan oefenen tijdens de les.
Bijna alle kinderen uit de groepen 4 t/m 7 lezen nog ‘Avi’. Dat geeft hun leesniveau
aan. De kinderen moeten hardop lezen en het gaat er hierbij om dat goed op toon en
tempo te doen. Avi lezen loopt van niveau 1 t/m 9. Als de toets van avi 9 wordt
gehaald, ben je ‘uit de avi’ en dat betekent dat ze alle (kinder)boeken op een goed
niveau kunnen lezen. Uit de toetsresultaten bleek dat er een aantal leerlingen weer

een niveau omhoog waren gegaan, sommige zelfs meer dan één! Helaas gold dat niet
voor iedereen…
Onder schooltijd lezen de kinderen veel, zowel hardop als voor zichzelf. Omdat de
tijd beperkt is, blijkt dat het voor sommigen niet genoeg is om alleen op school te
lezen in het Nederlands. Het zou fijn zijn als ze thuis ook regelmatig hardop zouden
moeten lezen. Kunt u hier thuis eventueel bij helpen? Op die manier zal bij de
volgende afname van de leestoetsen iedereen weer een niveau klimmen!
Voorjaarsvakantie!
Het is weer lente (hoewel dat toch net iets anders voelt wanneer je in Mali bent)!
Dus ook weer tijd voor een weekje voorjaarsvakantie!
Van maandag 6 april t/m maandag 13 april (2e paasdag) is de Zandloper dicht. De
lessen hervatten op dinsdag 14 april.
Fijne vakantie!
Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen
Ps. Zou iedereen nog eens in de boekenkast kunnen kijken of er nog boeken staan
met een stempel van De Zandloper erin? Er zijn een aantal boeken al erg lang
uitgeleend en misschien wel ergens onder in de kast beland onder een dikke laag
stof… De Okki’s en National Geographics zijn erg geliefd en mogen dus maar voor 1
week worden geleend, zodat andere kinderen er ook van kunnen genieten.

