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Belangrijke data
wo 21 februari
- Inloopochtend
vr 2 februari
- Opa- en Omamiddag
- BB2 gaat naar het Anne Frank huis
ma 26 februari t/m vr 2 maart
- Voorjaarsvakantie - school gesloten
wo 14 maart
- School waarschijnlijk dicht ivm
staking
Kijk op de website voor meer
informatie over de activiteiten

10 minuten gesprekken en
rapporten
Deze week krijgt uw kind haar/zijn
verslagboekje mee naar huis in
voorbereiding op het 10 minuten
gesprek van na de vakantie. U heeft zo
rustig de tijd om de vorderingen van
uw kind te bekijken en te bespreken
met elkaar en uw eventuele vragen
voor te bereiden.

KinderWijkRaad
Imane en Kandjoura zijn dinsdag naar
de eerste KinderWijkraad vergadering
van dit schooljaar geweest. Ze vonden
het leuk en interessant. In de volgende
nieuwsbrief hun verslag. In maart zijn
de volgende twee vergaderingen van
dit jaar.

TSA
Wist u eigenlijk dat we per week 77
tussenschoolse activiteiten aanbieden?
Dieke, Lisanne, Olaf en Barbara zijn al

weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het volgende
blok. Fijn dat we een aantal reacties
van u ontvingen op ons verzoek
gebruik te mogen maken van uw
netwerk. Madeleine houdt zich deze
weken bezig met de verantwoording
van de subsidie die we van het
stadsdeel ontvingen voor de TSA in
2017.
Binnenkort ontvangt u een enquête om
te horen wat u goed vindt gaan en wat
er wellicht nog verbeterd kan worden.
Lisanne bevraagt de kinderen hierover
en ook van de aanbieders en het team
horen we graag de aandachtspunten.
En vanaf volgende week stellen we
elke week een aanbieder aan u voor,
zodat u ook een gezicht heeft bij
degene die voor uw kind de
tussenschoolse activiteit verzorgt.

We kunnen nog niet op
schoolreisje...
De ouderraad mist nog een groot deel
van de vrijwillige ouderbijdrage. Wilt u
checken of u het al heeft
overgemaakt? Ze hebben nu nog niet
voldoende geld binnen om de dingen
te betalen die op de begroting staan. U
weet dat het ook in delen betaald mag
worden en ook cash?!
Het gaat om € 55 per kind voor groep
1-7, en € 45 voor groep 8 (excl kosten
voor hun 3-daagse schoolreisje).
Overmaken kan op NL18 INGB 0005
9143 68 tnv St Ouderraad De
Meidoorn ovv voor- en achternaam en
groep van uw kind(eren).
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En met dank aan de
nieuwsbriefredactie van de
Kinkerbuurt:
OBA leestips
Of het nu gaat om het voorlezen van
een verhaaltje voor het slapengaan, of
het bekijken van een (prenten)boek;
voorlezen heeft een positief effect op
de woordenschat, spelling en het
tekstbegrip. Een kind is nooit te oud
om te worden voorgelezen. De OBA
geeft zes handige en belangrijke tips:
1) Kies het juiste boek
Bij het kiezen van een boek helpt het
om te bedenken wat op dit moment
past bij de belevingswereld van je
kind(...).
2) Maak voorleesrituelen
Kies een vertrouwd moment, op een
knusse plek waar weinig afleiding
is(...).
3) Kies een boek dat net iets te
moeilijk is (…)
4) Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind
hoe het verhaal verder zou kunnen
gaan. Door te vragen wat er allemaal
kan gebeuren, denken kinderen goed
na over het verhaal en leren ze
probleemoplossend te denken (...).
5) Leer van moeilijke woorden
Help je kind nieuwe woorden te leren
door er een plaatje bij aan te wijzen. Of
geef een voorbeeld of een vervangend
woord, en herhaal dan opnieuw het
lastige woord (...).
6) Laat je kind vertellen
Geef je kind de gelegenheid mee te
praten als je het verhaal voorleest(...).

Als u de volledige tekst met tips wilt
lezen kunt u kijken op:
https://www.oba.nl/jeugd/allerkleinste0
voorleestips.html

