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Ontwikkel jezelf, groei samen.
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Een sterke basis voor de toekomst!
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Uit het team
Op 10 november hebben we in de kerk een mooie St. Maarten viering
gehad. We vonden het heel fijn dat er zoveel ouders en andere
belangstellenden naar de kerk zijn gekomen!
De sportieve bikkels van groep 5 en 6 hadden die middag hun best
gedaan tijdens de Survival Kidsrun. Echte survivalkids hebben we, want
het regende soms pijpenstelen en daar konden ze prima tegen!
Geweldig goed gedaan!
Deze week zijn we begonnen met het uitdelen van schoolfruit op
dinsdag, woensdag en donderdag. We kregen deze week bananen,
wortels en appels. Lekker en gezond. En het is fijn dat de kinderen op deze dagen zelf geen fruit mee naar school
hoeven te nemen. Volgende week krijgen we ananas, appel en een peer.
Uit de groepen
Groep 5,6: Onze groep heeft vrijdagmiddag 10 november meegedaan met de Survival Kids Run. We hebben het
enorm naar onze zin gehad! Wat hebben de kinderen elkaar goed geholpen om alle obstakels te overwinnen. Het
zijn echte helden! Bij deze willen wij graag Antoinette en Gert bedanken voor de begeleiding. Bedankt! De foto’s
zetten we in het ouderportaal van Konnect.
Groep 5,6,7,8: Ateliers Op vrijdag 1 december worden de ateliers bouwen, yoga, knutselen en handlettering
afgesloten met een presentatie.
Vanaf 14.30 tot 15.00 uur kunt u de presentaties in de verschillende lokalen bekijken.
Oudergesprekken
Op 28 november en 30 november zijn er oudergesprekken gepland, waarbij er gesproken wordt over het
kindportfolio en hoe het gaat met uw kind in de groep. De gesprekken duren 10 minuten en daarom wordt er een
schema gemaakt, waarop aangegeven is wanneer iedereen aan de beurt is. U kunt uw voorkeur voor een dag en
tijd aangeven door een mail te sturen naar j.masteling@aves.nl Of u levert uw voorkeur schriftelijk op school aan
via onderstaande strook. Graag uw voorkeur doorgeven vóór 23 november. Ouders, die geen voorkeur doorgeven
worden door de school ingedeeld.
Kinderen vanaf groep 6 mogen met toestemming van ouders bij het gesprek aanwezig zijn. Dit is niet verplicht.
Wanneer uw kind bij het gesprek aanwezig is, kan uw kind samen met de leerkracht vertellen waar dit schooljaar
aan gewerkt zal worden en wat beschreven is in het persoonlijk ontwikkelplan. Het is ook prima wanneer ouders
er voor kiezen om alleen op het gesprek te komen. Graag bij opgave doorgeven of uw kind wel/niet mee komt.
De ouders van kinderen in groep 1 t/m 5 komen zonder kind naar het gesprek. De kinderen van groep 1 worden
op een andere datum uitgenodigd, namelijk op 7 of 12 december, want dan is juf Ans weer terug op school. De
ouders van kinderen in groep 2 kunnen op 28 november al vanaf 13.30 uur op gesprek komen.
Technisch lezen
Goed leren lezen is een van de hoofddoelen van de basisschooltijd. Maar het ene lezen is het andere niet.
Technisch lezen, begrijpend lezen, tempolezen… waar heeft de leerkracht het toch allemaal over? Een overzichtje
van veelgebruikte leestermen:
1. Technisch lezen: Bij technisch lezen gaat het erom dat de hersenen de lettertekens vlot kunnen koppelen
aan klanken en daar woorden in kunnen herkennen. Technisch lezen is de basis van alle andere
leesvormen.

2. Spellend lezen: Met spellend lezen wordt bedoeld dat een kind de woorden nog niet soepel kan lezen. Het
moet eerst de afzonderlijke letters verklanken en vervolgens daarmee het woord samenstellen (hakken
en plakken). Is in de eerste maanden van groep 3 spellend lezen nog heel normaal, gaandeweg moet het
spellend lezen steeds meer worden vervangen door vloeiend lezen. Ook bij langere woorden.
3. Tempolezen: Tempolezen is een oefenvorm om het leestempo omhoog te krijgen. Sneller lezen is
belangrijk, omdat kinderen dan makkelijker onthouden wat ze gelezen hebben. Toetsen die het
leestempo testen zijn de drieminutentoets en de AVI-toets. Beide worden (met ingang van groep 3) in
januari/februari en in mei/juni afgenomen.
4. Begrijpend lezen: Bij begrijpend lezen gaat het erom dat je kind weet wat hij of zij leest (tekstbegrip). Het
gaat om het begrijpen van een tekst en het aanleren van leesstrategieën. Het uiteindelijke doel van het
leesonderwijs is dat leerlingen als goede begrijpend lezers de basisschool verlaten.
Het vak technisch lezen staat dagelijks op het programma in elke groep. Het is belangrijk om heel veel te lezen en
dit bij kinderen op allerlei verschillende manieren aan te bieden. Eén van de werkvormen die we altijd gebruiken
op de St. Martinusschool is het groepslezen: lezen in kleine niveau groepjes, begeleid door kinderen uit de
bovenbouw of ouders. Op dit moment maken we nog geen gebruik van ouders bij de begeleiding van
groepslezen.
Jarigen
Deze week is Sophie Becker in groep 1 gestart. We wensen haar en haar familie
een fijne tijd toe op de St. Martinusschool.
De jarigen zijn: Malou Keizer op 20 november, Joni van den Bergh op 23
november en Noa Pettinga op 26 november.
We wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Agenda
28 en 30 november
1 december
5 december
7 en 12 december
21 december
22 december
25 december
8 januari

Ouder(-kindportfolio) gesprekken (voorkeurdatum doorgeven via j.masteling@aves.nl)
Afsluiting ateliers groep 5 t/m 8 vanaf 14.30 uur
Sinterklaasfeest
Oudergesprekken groep 1
Kerstviering (’s avonds in de kerk)
Alle kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Weer naar school

Opgave oudergesprekken zonder kind/kind-portfolio gesprek samen met kind. (svp aankruisen wat van toepassing is)
Naam:…
Groep van uw kind (eren):….
Hierbij geef ik mij op voor:
0
0
0

oudergesprek (groep 2 t/m 5): Naam kind (eren)+ groep:…
oudergesprek zonder kind (groep 6 t/m 8): Naam kind (eren) + groep:…
kind-portfolio gesprek met kind (groep 6 t/m 8): Naam kind (eren)+ groep:…

0
0

28 november:
30 november:

middag / avond (groep 2 kan al vanaf 13.30 uur)
middag / avond

