SK YLI N E H I GH

Nieu w sbr ief

N EW SLET T ER
Sch ooljaar 2020-2021 n u m m er 6
18 m ei st u diem iddag
Op woensdag 18 mei zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij.
Met het team gaan wij deze
middag aan de slag met ons
technisch leesonderwijs.
Kinderen leren lezen is wat ons
betreft één van de belangrijkste
taken van het onderwijs. Kunnen
lezen is nodig voor een goed
verloop van de schoolloopbaan,
het zelfvertrouwen en het latere
maatschappelijke functioneren
van leerlingen. Vanuit onze visie
willen wij ons leesonderwijs in
een betekenisvolle context
aanbieden.

Ou der bijdr age

FEESTDAGEN
De voorbereidingen voor het
Groep 8 is vandaag op de fiets
Sinterklaasfeest
zijn in volle
vertrokken naar Bakkum
voor hun
gang,
en driedaagse
ook het Kerstfeest
jaarlijkse
kamp. We
wordt
de steigers
gezet.
wensenalzeinheel
veel plezier
en een
Dat
deze
feesten
dit
jaar
anders
paar onvergetelijke dagen toe!
dan anders gevierd zullen
worden, zal voor niemand een
verrassing zijn. Sinterklaas
kómt gelukkig wel, maar we
zullen hem bv. niet groots
onthalen buiten op het plein.
Ook de kerstviering zal wat
intiemer gevierd worden dan
gebruikelijk. We doen ons
uiterste best om er wat leuks
van te maken en houden u via
Parro op de hoogte!

Tijdens deze studiemiddag
agna.
verdiepen wij ons in een stuk
theorie over technisch lezen en
het geven van een goede,
effectieve instructie, met als doel
16 t/m 20 nov
ons technisch leesonderwijs te
verstevigen.
Woe 18 nov

Graag herinneren wij u nog
even aan de ouderbijdrage.
Het zou fijn zijn als u deze zo
spoedig mogelijk kunt
overmaken.
Namens alle kinderen alvast
bedankt!

AGENDA
Mogelijkheid tot voortgangsgesprek (online)
Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur uit

Do 3 dec

Surprisetentoonstelling

Vr 4 dec

Sinterklaasviering

Do 17 dec

Kerstviering

Vr 18 dec

12.00 uur school uit, Kerstvakantie

SINT M AARTEN

EXTRA ONDERSTEUNING
L

Door de sluiting van de scholen in
het voorjaar i.v.m. het Corona virus
zijn er bij sommige kinderen wat
achterstanden ontstaan op het
gebied van met name lezen en
rekenen. Het kabinet heeft zijn
verantwoordelijkheid genomen, en
heeft een subsidie ter beschikking
gesteld waarmee extra inzet van
personeel en materiaal mogelijk
gemaakt wordt. Onze school heeft
deze subsidie ook aangevraagd én
toegewezen gekregen.
Vanuit deze subsidiegelden
kunnen wij juf Mylène een extra
ochtend op school laten komen
om diverse kinderen extra te
begeleiden. Soms gaat dit over
lezen en rekenen, maar sommige
kinderen krijgen ook wat meer
begeleiding om het zelfvertrouwen
te vergroten of bv. de taakaanpak
te verbeteren.
Juf Mylène werkt in sommige
gevallen met een individuele
leerling of een klein groepje. En
soms neemt zij een klas over zodat
de groepsleerkracht met een
leerling kan werken.
Als school zijn we heel blij met
deze financiële impuls en we
hopen dan ook dat de inzet van
extra handen en de aanschaf van
materiaal tot blijvend resultaat bij
zo veel mogelijk kinderen zal
leiden. cy-voor k eu r en

BIJLAGEN
- Groeigidsapp voor kinderen van 0 tot 6 jaar
(GGD)

