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Lezen…
Als uw kind thuis elke dag 15 minuten leest,
voorlezen telt ook mee, levert dat per jaar
1000 nieuwe woorden op. De woordenschat
wordt dan verhoogd met 1000 woorden. Ons
leesonderwijs op school levert ongeveer 800
woorden per jaar op. Ziet u hoe ontzettend
belangrijk thuis lezen is? Wat is het fijn als
kinderen ouders hebben die daarop betrokken zijn. En als uw kind een boek uitgelezen
heeft, stel dan open vragen. Dus niet: was
het spannend? Dan krijg je een ja of nee
antwoord. Maar stel vragen als: wat kwam
telkens terug in het verhaal? Wat vond je
‘naar’ in dit boek? Dan krijg je gesprek en
betrokkenheid.
Als team en als kinderen hebben we vragen
ingevuld die ons leesgedrag in kaart brengen. De uitslag van deze monitor komt nog.
Op basis daarvan gaan we doelen stellen en
activiteiten organiseren. Leest u mee?
Oekraïne…
In onze gemeente is het vooralsnog de bedoeling om kinderen van vluchtelingen centraal onderwijs te geven op drie plekken:
Hedel, Zaltbommel en Zuilichem. Wanneer
er dus kinderen uit het oorlogsgebied in Gameren komen wonen, zullen ze in Zuilichem
geplaatst worden.
Sportdag / fotograaf…
De sportdag voor groep 7 en 8, die vanuit de
gemeente georganiseerd word, vindt plaats
op D.V. 12 mei. In de schoolgids staat dat
dan de fotograaf komt voor de groepsfoto’s.
Die is even verzet naar 2 juni.
Schoolreis…
Het kan weer en het mag weer. Wij zouden
het erg leuk vinden om weer met de hele
school een dagje weg te gaan. We dachten
aan Linnaeushof, maar dat is erg ver weg.
We dachten aan Plaswijckpark, maar dat is
voor de hoogste groepen niet uitdagend genoeg. Duinoord lijkt ons een goed idee. Daar
is voor alle leeftijden genoeg te doen. U
hoort er nog van.
Nieuwe methoden…
Wij willen na de zomervakantie starten met
een nieuwe methode voor Rekenen en voor
Geschiedenis. Voor Rekenen is die keuze
best ingewikkeld. Gaan we voor een methode die uitgaat van ‘realistisch’ rekenen of
kiezen we juist voor een ‘mechanische’ methode? Realistisch rekenen houdt in dat er
veel vanuit een context gerekend wordt. Mechanische methoden werken ook wel vanuit
verhaaltjessommen, maar werken ook veelal
via de oude stampmethode, rijtjesrekenen,
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rekenmanieren uitleggen en 100 keer oefenen.
Vanuit het team is er een commissie benoemd
die zich hierover buigt.
Verlof…
Juf Polinder - den Dekker werkt deze week
voorlopig voor het laatst. Ze gaat met zwangerschapsverlof. We hopen dat alles goed mag
gaan en dat ze een gezonde baby in haar armen mag sluiten. Zij hoopt t.z.t. gelukkig wel
weer terug te komen. Zo’n populaire juf kunnen we niet missen. Dag juf…
Vanaf volgende week staat onze nieuwe meester Biesheuvel maandag, dinsdag en woensdag
voor de groep: hartelijk welkom! Op donderdag
en vrijdag werkt juf Kraijenoord in groep 7.
Verkeersexamen…
Groep 7 heeft woensdag 13 april een spannende dag. Ze gaan in Zaltbommel een parcours
fietsen voor een echt diploma. Ze zijn voor het
theoretische gedeelte gelukkig allemaal geslaagd. Succes hé, en vergeet niet je hand uit
te steken.
1 april…
Gelukkig kreeg niemand afgelopen vrijdag een
prent. Ook werden er geen fietsen gecontroleerd. In elk geintje zit een seintje. We moeten
echt aan de overkant de auto’s parkeren en
niet aan de doorgaande weg. De gemeente zal
binnenkort de gele streep opnieuw verven. Ik
heb genoten van de reactie die ik in mijn mailbox kreeg. Vermakelijk…
Bevrijdingsdag…
Het is op 5 mei weer Bevrijdingsdag. Met alle
beelden vanuit de Oekraïne krijgen we daar
toch weer extra gevoel bij. Dit jaar zal er op 5
mei een dropping worden gehouden op de dijk.
Er zal eerst een colonne oude militaire voertuigen langkomen. Zij slingeren de dijk uit vanaf
Loevestein naar Zaltbommel. Daarna komen er
vliegtuigen een dropping houden. Het zal ongeveer zijn bij de dubbele stoep waar je de Uiterwaarden in kan en waar je tegelijk de fietsdijk
op kan. Het gaat tussen 12:00 uur en 13:00
uur plaatsvinden. Tegen die tijd dus even de
piepers laag zetten en de dijk beklimmen om
dit mee te maken. Prachtig voor de kinderen!
Vacatures…
We hebben voor na de zomer nog lege plekken. Zaterdag stond er weer een advertentie in
de krant. Hopelijk gaat het wat opleveren. Het
is de derde advertentie sinds januari. We zijn
dus een slordige €4000,- advertentiekosten
verder. Het lerarentekort is dus echt geen
sprookje. Maar als je hier op school mag werken, lijkt het weleens een sprookje. Lijkt…
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