Om bij te praten
JAARGANG 26, NUMMER 9

Agenda
15 - 26 januari
23 januari
24 januari
5 februari
9 februari
12 februari
12-13 februari
13 februari
15 februari
19 februari
19-20 februari
20 februari
22 februari

20 januari 2018
17 juli 2017

Cito toetsen
OR- vergadering
Voorleesontbijt
Studiedag (Leerlingen zijn vrij)
Rapport 1 mee
Groepsbespreking (leerlingen Clowns en
Acrobaten vrij)
Rapportgesprekken
Groepsbespreking (leerlingen Orkest en
Olifanten vrij)
Groepsbespreking (leerlingen Tijgers en
Leeuwen vrij)
Groepsbespreking (leerlingen Groen en
Oranje vrij)
Rapportgesprekken
Groepsbespreking (leerlingen Geel en
Rood vrij)
Groepsbespreking (leerlingen Blauw en
Paars vrij)

De Nationale Voorleesdagen
Van woensdag 24 januari t/m maandag 5 februari zijn de
Nationale Voorleesdagen.
Ook op de Trapeze starten we a.s. woensdag 24 januari met
het voorleesontbijt.
De kinderen die dat willen mogen die dag in pyjama op school
komen en/of een knuffel meenemen. De eigen leerkracht
maakt daar met de kinderen uit zijn of haar groep afspraken
over.
De kinderen krijgen deze ochtend een “klein” ontbijtje van de
ouderraad. Dus grote eters kunnen thuis nog wat eten ’s
morgens.
Ook dit jaar hebben we in samenwerking met collega’s van het
Schoter, leerlingen van deze school uitgenodigd om bij ons te
komen voorlezen.

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.
Acrobaten:
Noa, Hayley, Luca, Waldemar, Marwa
Oranje:
Chanel, Jayla

CITO-toetsen
Ook komende week zullen er nog Cito-toetsen worden
afgenomen.
Wij verzoeken u dan ook om uw kind zo min mogelijk te laten
verzuimen en afspraken voor dokters- en tandartsbezoek
buiten schooltijd te plannen.
Belangrijk voor een goed resultaat is ook
voldoende nachtrust
en een gezond ontbijt.

MR vergadering
Op maandag 22 januari vergadert de
medezeggenschapsraad.
Tijdens deze vergadering zullen o.a. de schoolgids en de
begroting worden besproken.
De vergadering begint om 19.30 uur in de Gentiaan

OR vergadering
Op dinsdag 23 januari vergadert de ouderraad op school.
Op de agenda staat o.a. voorbereiding voorleesontbijt en
Pasen. Aanvang 19.30 uur in de Gentiaan.

Voorlezen is meer dan alleen
maar leuk
Voorlezen is niet alleen heel leuk, het is ook nog eens heel
belangrijk. Voorlezen stimuleert kennis en woordenschat.
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt taalgevoel en bezorgt
jong en oud heel veel plezier.
Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is,
gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt
een goede lezer die het makkelijker heeft op school. Ouders
spelen hierin een belangrijke rol.
Hieronder enkele tips:

Een boek kiezen
Kies een boek dat past bij de interesse van uw kind. Alles is
voor te lezen als een kind maar belangstelling heeft. De een
houdt nu eenmaal meer van informatieve boeken, de ander
van fantasieverhalen.

Voorleesritueel
Maak elke dag 15 minuten tijd om voor te lezen,
bijvoorbeeld voor het naar bed gaan. Een vast
moment maakt lezen tot een ritueel en iets
vertrouwds. Bovendien is het een rustige
afsluiter
van de dag waardoor uw kind beter in slaap
kan komen. Houd dat dagelijkse voorlezen
vol, ook als uw kind zelf al kan lezen.

Voorspel samen het verhaal
Kijk samen naar de voorkant van het boek en lees de titel voor.
Vraag uw kind waar hij denkt dat het boek over zal gaan.
Vraag als u door hebt gelezen of het klopte wat hij dacht. Door
na te denken over het verhaal, leert uw kind oplossingen te
bedenken en weet u of hij het verhaal begrijpt

Lees hetzelfde boek vaker voor
Herhaling is belangrijk en erg prettig voor uw kind. Door een
verhaal vaker te vertellen zal uw kind het beter begrijpen.
Wees niet bang voor verveling; uw kind leert elke keer weer
andere dingen uit het boek.

Goed Gedaan
Ook de komende week besteden we nog aandacht aan het
thema ‘Wat voel ik?’
Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij bang, boos of
verdrietig is en dit ook kan vertellen. Een kind moet leren
zeggen wat hem dwarszit (in plaats van dat in zijn gedrag te
uiten) en weten wat hij kan doen om zich weer wat fijner te
voelen.

PBS
Deze week besteden we extra aandacht aan het stilteteken.
Het stilteteken is een ideale manier om (op een positieve)
manier de aandacht van de groep te vragen.

