Datum: 20-04-2018
Agenda
23 april t/m 4 mei 2018
8 mei 2018
9 mei 2018
10 mei 2018
11 mei 2018
15 mei 2018
21 mei 2018
28 t/m 31 mei 2018

Meivakantie
Techniekdag
Koffiedrinken 8.45 uur
Hemelvaartsdag
Alle kinderen zijn vrij
Schoolfotograaf
2e Pinksterdag alle kinderen vrij
Avond4Daagse

Koningsspelen
Wat hadden we een pracht weer vandaag. En wat een gezelligheid op de grote toer.
De kinderen hebben genoten van alle spelletjes en activiteiten vandaag.
Een super dank je wel aan de organisatie van deze dag en alle hulpouders bedankt voor
jullie inzet.

Nieuwbouw Sonate

De nieuwbouw Sonate schiet aardig op, zoals het er nu uitziet kunnen we het nieuwe
schooljaar dan ook echt starten in een prachtig nieuw gebouw.
Hieronder al wat foto’s om een beetje een indruk te krijgen hoever ze aan de binnenkant
zijn.

Beter leren lezen: nog een paar tips

>Haal boeken en tijdschriften in huis
Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. Verleid je kind tot lezen door
volop leesmaterialen in huis te hebben die passen bij de leeftijd en leesvaardigheid van
je kind: boeken, tijdschriften, strips, scheurkalenders. Beperk dit niet tot de slaapkamer
van je kind. Zorg dat er ook altijd wat te lezen valt in de auto, badkamer, woonkamer en
keuken.
>Stel een leesmomentje in voor het hele gezin
Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden samen stillezen uit
hun eigen boek. Zien lezen doet lezen. Vijftien minuten dagelijks oefenen met lezen doet
wonderen voor de leesvaardigheid.
>Ga geregeld naar de bibliotheek
Verleid je kinderen om meer te lezen door eens in de paar weken met ze naar de
bibliotheek te gaan en nieuwe boeken op te halen. Het jeugdlidmaatschap van de
bibliotheek is gratis en aanbod aan boeken, tijdschriften, cd's en dvd's is enorm. Je vindt
er boeken voor elk leesniveau en iedere leeftijd. Kom je er zelf niet uit, vraag dan gerust
een van de medewerkers om hulp. Zij hebben veel deskundigheid in huis en kunnen jou
en je kind uitstekend adviseren wat geschikte en leuke boeken zijn.
>Reageer enthousiast op het lezen van je kind
Reageer positief als je kind leest en prijs je kind als het voorleest, ook al gaat het niet
vlekkeloos of met horten en stoten. Praat met je kind over wat het leest en toon
interesse voor zijn of haar leesvoorkeuren. Een positieve sfeer rondom lezen verhoogt de

Voorleesexpress Etten-Leur zoekt vrijwilligers!
De Voorleesexpress is een landelijk taal- en leesstimuleringsproject waarbij jonge
kinderen wekelijks thuis worden voorgelezen. In Etten- Leur wordt het project uitgevoerd
door Surplus, in samenwerking met de bibliotheek en het onderwijs.
Wat doet een voorlezer?
Als voorlezer ga je wekelijks langs bij een gezin dat moeite heeft met de Nederlandse
taal, om daar voor te lezen aan de kinderen. Dit doe je 20 weken lang, 1 uur per week,
bij voorkeur op een vast tijdstip. Het voorlezen vindt na school of vroeg in de avond
plaats. Als voorlezer laat je ouders en kinderen wennen aan interactief voorlezen,
boekjes en verhalen. Je bekijkt samen met de ouders, hoe er meer aandacht kan komen
voor taal binnen het gezin.
Aanmelden
Heb jij affiniteit met kinderen en ben je enthousiast over boeken en voorlezen?
Wil je een positieve bijdrage leveren aan taalontwikkeling en het leesplezier
van kinderen activeren? Meld je dan aan bij de VoorleesExpress!
www.voorleesexpress.nl (locatie Etten-Leur).

Bijlages
•

Repaircafé.

Denkt u aan:
•

Betalen schoolreisje.
€15,- per kind (niet per gezin!). Inleveren in een envelop. Op de envelop graag de
voor- en achternaam + de groep van uw zoon/dochter vermelden. Deze kan
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
De enveloppen mogen van 7 t/m 16 mei worden ingeleverd.

•

Betalen ouderbijdrage € 35,00
rekeningnummer: NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018 (met daarbij de naam van uw kind).

Fijne Vakantie
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne meivakantie toe!
Tot maandag 7 mei 2018!

!

