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MAANDAG 6 FEBRUARI ZIJN ALLE LEERLINGEN VAN DE
GROEPEN 1A, 2A, 1B, 2B en 1/2C VRIJ. DE LEERKRACHTEN
VAN DE ONDERBOUW HEBBEN EEN STUDIEDAG

Studiedag onderbouw!


Invulling studiedagen

Studiedag vrijdag 3 februari
Morgen is de school gesloten vanwege een studiedag voor het hele team. We zullen
deze dag aan de slag gaan met de volgende onderwerpen:
Dinsdag 7 februari

- begrijpend lezen
- het veiligheidsplan
- rekenen
- evaluatie van de nieuwe schooltijden
- woordenschat
- groepsanalyse na de Cito toetsen
- lezen
- leerlingvolgsysteem kanjertraining
- het pestprotocol
- het taalmaatjes project
Op onze school heerst een professionele leergemeenschap. Dit houdt in dat diverse
collega’s expertise hebben op een bepaald onderdeel van ons brede vakgebied. Deze
leerkrachten hebben tijdens een studiedag een actieve rol. Zij delen hun kennis, zetten
beleid uit en begeleiden collega’s bij de uitvoering hiervan.

Woensdag 8 februari

Studiedag maandag 6 februari
Aanstaande maandag hebben de leerkrachten van de onderbouw een ingelaste
studiedag. Deze dag is bedoeld om het onderwijs bij de kleuters nog beter op elkaar af te
stemmen. Er zal gewerkt worden aan de volgende onderwerpen:



Donderdag 9 februari
Koffieochtend Fazantstraat

Onze visie en de invulling hiervan in de praktijk
De doorgaande leerlijnen op het gebied van leesvoorwaarden/fonemisch bewustzijn,
rekenen en begrijpend luisteren
Het effectiever en efficiënter inrichten van onze leerlingenzorg
Het opstellen van korte- en langetermijndoelen en deze omzetten in acties




LET OP! Deze studiedag is alleen voor de leerkrachten van de onderbouw. Alle andere
leerlingen worden gewoon op school verwacht!

Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen zijn jammer genoeg alweer voorbij. Er is extra veel gelezen,
groepen zijn naar de bibliotheek geweest en Juf Karin heeft gedichten voorgelezen.
Schrijver Thijs Goverde kon door persoonlijke omstandigheden helaas niet komen. Zijn
bezoek is een weekje uitgesteld. Wij wachten in spanning af! De voorleesdagen zijn dan
wel voorbij, maar voorlezen kan altijd en bijna overal! Dus ook thuis!
Vrijdag 10 februari

Hier volgen voorleestips!
 Lezen is voor jong én oud. Zelfs een baby geniet al van voorlezen. Ze
leren tegelijk klanken, vergroten hun woordenschat en leren zich te
concentreren.
 Voorleesritueel. Maak elke dag even tijd om voor te lezen. Bijvoorbeeld
voor het naar bed gaan.
 Laat kinderen zelf boeken kiezen. Als je een boek leuk vindt ben je
gemotiveerder om ernaar te luisteren. Als je gemotiveerd bent leer je
meer.
 Kijk naar de voorkant van een boek en lees de titel: Voorspel samen
het verhaal.
 Speel in op de reacties. Als een kind meeleeft en lacht om een grapje,
laat uw kind erover vertellen en vraag eens naar zijn of haar eigen
ervaringen.

Nieuwsbrief 21
Datum: 3 februari 2017

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Maandag 13 februari

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Schoolfruit 2016-2017
De leerlingen krijgen deze week meloen, banaan en waspeen
aangeboden.

Dinsdag 14 februari

Projectweek 2

In november hebben wij met succes onze eerste projectweek georganiseerd. Inmiddels
zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de tweede projectweek. Het thema van
deze week is:

(NIEUW) LEVEN
13 tot en met 17 maart
Woensdag 15 februari
Tijdens de projectweek verlengen we onze schooltijden. De leerlingen zijn in week 11 om
15.30 uur uit. Het Internationaal Kinderfeest valt in deze week. Op deze dag zullen er
aangepaste schooltijden zijn. Houdt u de nieuwsbrief goed in de gaten. In de komende
weken zult u hierin verdere informatie ontvangen.

● Reminder!
Donderdag 16 februari

Heeft u een nieuw adres of telefoonnummer? Vergeet dit dan niet
door te geven aan de leerkracht van uw kind of juf Hellen van de
administratie.
U kunt dit doen met behulp van onderstaand strookje.
--------------------------------------------------------------

Vrijdag 17 februari

Volgt u ons al op
Facebook?
www.facebook.com/
osbsdekameleon
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Nood nummer:
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