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Wist u dat:
…. alhoewel het nog even duurt, we toch alvast de datum van de schoolfotograaf door willen geven. Deze zal op
maandag 9 mei onze school bezoeken.
….. onze kerstvakantie alweer voor de deur staat. Deze begint op vrijdag 24 december, de kinderen zijn dan al de
hele dag vrij.

Jarig
Op 14 december is Lia, onze conciërge, jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst.

Berichtje vanuit leerplein onderbouw
Na de herfstvakantie zijn we gestart met ons nieuwe thema: winkelen met letters.
We hebben in onze klas een letterwinkel gemaakt. Hiervoor maakten we heel veel letters zelf. We hebben
getimmerd, geknutseld, gebouwd met de lego etc. Juf Daniëlla heeft onze winkel officieel geopend en nu kunnen we
zelf daar letters gaan kopen. Ook Sinterklaas komt nu in de winkel om letters te kopen. Onze huisplaats is nu
namelijk het huis van Sinterklaas. Natuurlijk hebben we ook al een keertje onze schoen gezet en deze was gevuld
met wat lekkers!

Helaas moest ons leerplein ook in quarantaine… gelukkig zijn de meeste kinderen inmiddels weer op school en
kunnen we weer lekker samen spelen en werken op het leerplein!

Nieuwsbrief ’t Kendelke schooljaar 2020 – 2021

't Briefke

Nieuwsbulletin

De voorleeswedstrijd – schoolronde
Afgelopen donderdag 18 november was het zo ver; de schoolronde van de nationale voorleeswedstrijd.
In de twee weken voorafgaande weken hebben de voorrondes voor de schoolronde in de leerpleinen
plaatsgevonden. Er waren veel leerlingen die mee deden aan deze voorrondes. Erg leuk dat er zoveel animo was!
Er mochten echter maar 6 leerlingen door naar de schoolronde. Drie uit leerplein middenbouw en drie uit leerplein
bovenbouw.
Helaas mochten we op donderdag 18 november niet meer met de middenbouw en bovenbouw samen in een ruimte
zitten. Daarom hebben we opnames gemaakt van de voorlezer en heeft de jury deze filmpjes na school bekeken.
De schoolwinnaar van de voorleeswedstrijd van dit jaar is Lama uit leerjaar 6, heel goed gedaan Lama!
Floor (leerjaar 8) eindigde met een klein verschil op de tweede plaats bij de schoolronde.
Omdat er alleen leerlingen van leerjaar 7 en 8 door mogen naar de gemeentelijke ronde, zal Floor dit jaar onze
school gaan vertegenwoordigen.
Wij wensen Floor alvast heel veel plezier en succes!
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INGEKOMEN STUKKEN

Het belang van voorlezen en lezen!
Voorlezen is ontzettend belangrijk om kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen, maar is
zeker ook aan te raden als uw kind al zelf kan lezen! Wanneer u voorlezen opneemt in uw dagelijkse
rituelen raken kinderen hiermee vertrouwd. Voorlezen wordt een moment van ontspanning en samen zijn
waarbij leesplezier ervaren wordt. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en worden betere
lezers.
Maar voorlezen en lezen hebben nog meer opbrengsten:
• Voorlezen is een voorbeeld geven
• Voorlezen ondersteunt de ontluikende geletterdheid
(herkennen van letters)
• Voorlezen ondersteunt het fonologisch bewustzijn
(herkennen van klanken) en mondelinge
taalontwikkeling
• Voorlezen en zelf lezen zorgt voor steeds beter kunnen
lezen en dat geeft zelfvertrouwen
• De woordenschat groeit
• Er ontstaat verhaalbegrip
• De kennis van de wereld groeit
• Het stimuleert de fantasie

Met 15 minuten lezen per dag,
lees je 1 miljoen woorden per jaar
en groeit je woordenschat met ca.
1.000 woorden per jaar!

Wanneer u samen met uw kind gaat lezen kunt u gebruik maken van speciale samenleesboeken. Deze
verhalen wisselen in teksten voor het kind op niveau en teksten die u als ouder kunt voorlezen. Dit is een
ontspannen manier om u kind ook thuis te laten lezen. Vraag ernaar in de bibliotheek of zoek ze op in de
bibliotheek op school.

Lekker lezen!
Leest u al 15 minuten per dag samen met uw kind? Samen op de bank of in bed lezen is natuurlijk heerlijk.
Maar er zijn ook andere manieren om het lezen extra leuk te maken:
-

Kies een samenleesboek met tekst voor kind en ouder.
Lees eens voor aan je huisdier of een knuffel.
Speel het verhaal na het lezen samen na.
Geef extra aandacht aan expressie en gebruik soms gekke stemmen.
Bedenk als ouder van tevoren 5 quizvragen over het verhaal.
Teken samen een mooie kaft of een strip bij het verhaal.
Bedenk samen een ander einde bij het verhaal of voorspel hoe het verder gaat.
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Eén van jullie is de hoofdrolspeler, de ander gaat hem/haar interviewen.
Maak samen een reclameposter voor het boek.
Lees samen een doe-boek en doe! Denk aan kook-,
knutsel- en proefjesboeken.
Lees op gekke plekken. Op de tafel, onder een deken, in
een hut of aan de rekstok.
Lees eens een boek uit uw eigen jeugd voor.
Maak expres foutjes en laat uw kind verbeteren.
Beschrijf een personage en laat uw kind raden over wie
u het heeft.
Kies ook bij oudere kinderen eens voor een prentenboek om samen te lezen.
Bestudeer samen een informatief boek en ga over het onderwerp in gesprek. Jullie kunnen samen opzoek
gaan naar meer informatie via internet of zoek filmpjes.

Zorg voor leesplezier en geniet van boeken.

Jongens en lezen
Soms is het een uitdaging om uw zoon thuis aan het lezen te krijgen. Ze zijn druk met de wereld ontdekken
en hebben niet goed door dat dat ook met een boek kan. De onderwerpen van boeken spreken
onvoldoende aan of lezen wordt gezien als iets voor meisjes. U kunt als ouder het lezen motiveren door
allereerst zelf het goede voorbeeld te zijn. Zien lezen (vooral door vaders) doet lezen. Vervolgens is het
juiste boek belangrijk. Zin in lezen begint immers met nieuwsgierigheid naar een verhaal of naar
informatie. U kunt ondersteunen bij het vinden van het juiste
boek,
maar uw kind moet de keus maken.
Veel jongens houden van boeken met de volgende kenmerken:
-

Er zit actie in het verhaal.
Er worden veel kleuren en veel illustraties gebruikt.
Het verhaal is niet te braaf.
Jongens spelen de hoofdrol.
Het verhaal is opgebouwd uit korte teksten.

Het werkt motiverend als u samen met uw kind leest, ook voor oudere kinderen is dit leuk en fijn. Als u
samen een verhaal leest, kunt u telkens na een hoofdstuk of na afloop van het verhaal samen over het
verhaal praten. Dit zorgt ervoor dat uw kind een positieve houding ontwikkelt ten opzichte van lezen en
nieuwsgierig blijft. Zorg ervoor dat dit napraten over het boek niet verandert in een overhoring, maar meer
gaat over wat jullie van het verhaal vinden, wat jullie van de hoofdpersoon vinden etc.
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Kerstpakketten Maasduinen
Help jij ook mee?
Voor het vijfde jaar op rij maken wij kerstpakketten voor de arme
gezinnen in de gemeente Bergen. Ons doel is om dit jaar ±45
kerstpakketten te maken. Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig…..
Hoe help je mee?
Kijk in je voorraadkast of je daar iets kan missen; het mag van alles zijn. Zolang het ten minste houdbaar is
tot januari 2022.
Denk hierbij aan soep/groente in blik/pot (conserven) pasta’s, kruiden, drinken, chips, koekjes, snoepjes,
thee, koffie, wasmiddel, verzorgingsproducten etc.
Want als jij een boodschap doneert,
worden de arme gezinnen met een mooi kerstpakket vereerd.
Je kan vanaf 29 november tot 10 december je boodschap(pen) doneren in de aangegeven kratten met ons
logo op school (in het halletje bij de voordeur). Super bedankt alvast.
Groetjes Melissa Epskamp, Kerstpakketten Maasduinen (Facebook groep)

team ‘t Kendelke wenst iedereen alvast
een heel fijne kerstvakantie en een gezond
en gelukkig 2022!
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