Schoolnieuws









Start 2020
Stakingsdagen onderwijs
Stageplek Jenaplanopleiding
De Herberg Haverleij
Tijd en Ruimte; Mad science
Typecursus
Begrijpend lezen
Tips voor thuis

Datum

Activiteit

Wie

07 januari

Werving Streetcats groep 8 meiden
locatie Slot
Werving Streetcats groep 8 meiden
locatie park
Vergadering Raad van Toezicht
Uit en thuis eten
Stakingsdag
Studiedag vervalt wordt stakingsdag

Team/K&O

10 januari
22
24
30
31

januari
januari
januari
januari

Team/K&O

Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS
Start van 2020
Na het vieren van Kerstmis, oud en Nieuw (met alles wat daar bij
hoort) én het genieten van een welverdiende vakantie staat de start
van 2020 en de tweede helft van het schooljaar 2019-2020 alweer
voor de deur. Wij zijn weer lekker “bijgetankt” en hebben er weer zin
in hebt om de kinderen te zien en mooi Jenaplanonderwijs voor hen te
verzorgen. Het team van Jenplanschool Antonius Abt wenst alle
kinderen en hun ouders/verzorgers:
Niets mooiers,
niets aardigers, niets leukers,
niets vrolijkers, niets vluggers, niets
slimmers, niet moedigers, niets
grappigers, niets spannenders,
niets bijzonderders.
Wij wensen jullie te mogen zijn zoals
jullie zijn, precies goed….
gewoon GOED!

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

9

Stakingsdagen Onderwijs
Ondanks nieuwe CAO afspraken, waarin gedeeltelijk aan de wensen
van het onderwijspersoneel is tegemoet gekomen, zijn 30 en 31
januari aanstaande door de vakbonden uitgeroepen tot stakingsdagen.
Wij hebben geïnventariseerd hoeveel collega’s er gebruik willen maken
van hun stakingsrecht. Dat aantal was wederom hoog, zodat wij op de
genoemde dagen geen lessen kunnen verzorgen aan uw kinderen en
de school gesloten is. Goed om te weten, vrijdag 31 januari was bij
ons al een studiedag/vrije dag voor uw kinderen.

Bezoek studenten Jenaplan Opleiding
Dit jaar bieden wij ruimte aan de studenten van de Jenaplan post HBO opleiding, een stagedag
bij ons op school in te vullen. Op 10 januari en 23 januari zullen zij daarom in verschillende
groepen meedraaien.

Welkom in Herberg Haverleij!
Misschien heeft u het al gezien en gehoord:
Jenaplanschool Antonius Abt heeft de
bewoners van Haverleij de mogelijkheid
geboden een ontmoetingsplek te realiseren in
de school. De bewoners noemen de
ontmoetingsplek “Herberg Haverleij” en u
vindt de ingang via de speelplaats aan de kant
van Halewijn.
De Herberg is een ontmoetingsplek die de bewoners samen gaan vormgeven. Een plek voor
jong, oud en er tussenin. Deze plek biedt de kans om verschillende generaties met elkaar in
contact te brengen. Inmiddels hebben zich al bewoners, die de school willen ondersteunen,
aangemeld via de herberg. We kijken erg naar deze samenwerking uit.
Vanaf 6 januari is de Herberg geopend op maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 13.00
uur. Loop gezellig even binnen voor een kopje koffie of thee en een praatje. In de loop van
2020 zullen nieuwe activiteiten bekend worden gemaakt. Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Volg Herberg Haverleij op Facebook of meld u aan voor de nieuwsbrief onderstaand emailadres. Wilt u iets doen voor de school of de Herberg?
Mail dan naar herberghaverleij@gmail.com.

Tijd & Ruimte
Na de vakantie starten wij met het thema tijd en ruimte. Mad Science komt in het kader van
dat thema ook een leuke show geven met experimenten rondom natuur en scheikunde.
Daarnaast bieden zij kinderen de ruimte tot het volgen van leuke workshops rondom thema
wetenschap en techniek. Voor meer informatie over Mad Science zie bijlage.

Type cursus
Er zijn nog verschillende plaatsen vrij voor de typecursus die
start op vrijdag 10 januari.

Begrijpend lezen een van onze speerpunten,
tips om te oefenen!
Dit jaar is begrijpend lezen een heel belangrijk speerpunt voor
ons. We hebben ons aanbod goed onder de loep genomen en
aangevuld daar waar nodig. We hebben samen afspraken
gemaakt hoe onze instructie vorm wordt gegeven en we
werken in niveaugroepen tijdens begrijpend lezen, zodat de
kinderen het aanbod krijgen dat bij hun leesniveau past.

Maar lezen leer je niet alleen op school, voor lezen moet je heel veel oefenen, lees-kilometers
maken, en dat kun je niet alleen op school. Daar moet je thuis ook mee aan de slag. Omdat
lezen de basis is van alles en tekst begrijpen (begrijpend lezen) heel belangrijk is, ook ter
voorbereiding op het voortgezet onderwijs, geven we regelmatig tips aan u als ouders. Deze
keer gaan deze tips over begrijpend lezen.
Goede lezers herkennen bekende woorden in één oogopslag. Als het lezen makkelijk
gaat, kan alle aandacht gaan naar het begrijpen van de tekst. Door veel ‘leeskilometers’
te maken, gaat je kind steeds meer woorden gelijk herkennen en kan het steeds meer
begrijpen. Het SLO (expertisecentrum Leerontwikkeling) zegt er het volgende over:
“Voor de leesontwikkeling is het dus van belang dat kinderen ten eerste vlot leren lezen
en ten tweede dat ze aan het lezen plezier (blijven) beleven.”
Manieren om de woordenschat te vergroten
Door veel (voor) te lezen, wordt de woordenschat groter. Een goede woordenschat is,
naast het vlot kunnen lezen, een tweede voorwaarde voor begrijpend lezen. Hoe kun je
de woordenschat van je kind vergroten?


Leg veel uit en benoem wat je tegenkomt. Gebruik daarbij ook de moeilijke
varianten van woorden: f auteuil i.p.v. stoel, af beelding i.p.v. plaatje.



Schakel sowieso niet te veel terug in taalniveau als je tegen je kind praat. Het
moet nog wel begrijpen wat je zegt, maar een beetje moeite mag het er wel voor
doen.



Lees veel verschillende teksten (voor): verhalen, teksten over onderwerpen die
je kind interesseren, maar ook het recept van de taart die jullie samen bakken, de
f older over de vakantiebestemming, enzovoort. En denk ook aan knutselboeken!
Zo komt je kind in aanraking met minder alledaagse woorden.



Kijk samen naar programma’s zoals het Jeugdjournaal, Het Klokhuis en herhaal
nieuwe woorden die daarin voorkomen.



Lees sowieso veel voor! Zelf lezen is belangrijk voor de technische
leesontwikkeling, maar nieuwe woorden zal je kind niet gauw leren uit boekjes
voor beginnende lezers.



Lees een tekst met nieuwe woorden meerdere keren voor. Vooral jonge kinderen
zijn dol op herhaling en nieuwe woorden blijven beter hangen als ze vaker
herhaald worden.



Ook oudere kinderen, die zelf al veel kunnen lezen, zijn gebaat bij voorlezen.
Ten eerste is samen op de bank met een boek gezellig, maar bovendien kunnen
jullie samen wat moeilijkere boeken lezen, met een wat ingewikkelder verhaal en
weer nieuwe woorden.



Kies ook voor wat oudere boeken. Moderne schrijvers zullen niet zo gauw
woorden als voortref f elijk, kwelgeest, enzovoort gebruiken, maar dat zijn toch
woorden die je kind moet kennen.



Maak er een spelletje van om nieuwe woorden te ontdekken. Je kind wordt een
woorddetective. Stimuleer oudere kinderen om onbekende woorden zelf op te
zoeken. Bijvoorbeeld in het gratis online woordenboek van Muiswerk.

