6 oktober 2017

Belangrijke data:
Woensdag 4 t/m 15 oktober: Kinderboekenweek ‘Griezelen’
Maandag 9 en dinsdag 10 oktober: Omgekeerde oudergesprekken
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: Herfstvakantie
Maandagmiddag 30 oktober: Scholympische spelen gr. 5 t/m 8

Waarom is (voor)lezen belangrijk?
(Voor)lezen is heel erg belangrijk voor taalgevoel en taalontwikkeling bij kinderen.
1. Het bevordert de ontwikkeling van het kind:
 het kind maakt kennis met allerlei onderwerpen
 het bevordert de interactie
 het vergroot de woordenschat
2. Voorlezen en leren lezen
Kinderen die vaak worden voorgelezen beleven zelf meer plezier aan het (leren) lezen.
Leuke boeken voor peuters:
 Lekker nooit niet bang, ISBN 9789000354139
 De griezeltjes, ISBN 9789000356416
 Heksje Mimi geeft een griezelfeestje, ISBN 9789044818567

Leuke boeken voor kleuters:
 De gruffalo, ISBN 9789056371845
 Het monsterbonsterbulderboek, ISBN 9789026141355
 Henny de heks’ spookhuis, ISBN 9789463130141
Boeken om zelf te lezen of voor te lezen:
 Gruwelijk grappige griezelverhalen, ISBN 9789024577682
 Een vampier van niks, ISBN 9789051163049
 De griezels, ISBN 9789026139352

Meer informatie:
Meer informatie over voorlezen en de Kinderboekenweek is te vinden op:
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
Meer informatie over voorlezen en taalontwikkeling is te vinden op:
http://kindentaal.logopedie.nl/site/voorlezen
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/
Het is belangrijk om ouders te stimuleren ook thuis met hun kind te lezen. Welke tips
kunnen worden gegeven?
1. Kies samen een boek uit (in de bibliotheek).
2. Praat samen over het boek. Waar zou het over gaan?
3. Maak voorlezen leuk. Een boek van achter naar voren lezen of over de kop, kan ook
leuk zijn.
4. Lees hetzelfde boek vaker voor.
5. Verzin eigen tekst bij de plaatjes als lezen lastig is.

Websites
Van ouders krijgen we soms de vraag welke websites zij voor hun kind kunnen gebruiken als
kinderen thuis willen oefenen. Wanneer u educatieve sites via google intypt, komen er
zoveel sites naar voren: welke kunnen we dan kiezen? Er is inderdaad veel keuze en het is
maar net wat u wilt. Wanneer u uw kind spelenderwijs iets wilt laten doen, kunt u deze sites
gebruiken.
http://www.cyberkidz.nl/
http://www.meestermichael.nl/
http://www.spelletjesplein.nl/
http://www.fisme.science.uu.nl/rekenweb/
http://www.leerspellen.nl/
http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
Meer informatie over handige sites en apps:
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/104_leerzame_apps_en_sites.pdf

Verkeersveiligheid
Al een hele lange periode is de verkeersveiligheid
in Exloo en rondom de school een
aandachtspunt. Wij als school zijnde doen al het
mogelijke hierin om de situatie te verbeteren.
Mede door de inzet van de ‘verkeersbrigadiers’ is
het oversteken vanuit school nu veilig, onze dank
aan deze inzet is dan ook groot.
Eind september is er een overleg geweest met
gemeente en school, waarbij ik nogmaals de
situatie aangegeven heb die zorgwekkend is. Het feit dat er hard gereden wordt, ingehaald
wordt op de hoofdweg en dat het niet goed zichtbaar is dat er een oversteekplaats naar
school is. De gemeente is nu aan zet om met een voorstel te komen naar zowel de school als
Exloo Vooruit. Ik heb er goede hoop op dat we in de nabije toekomst daadwerkelijk iets aan
de verkeersveiligheid kunnen veranderen in positieve zin.

Stukje van Silje en Philien over het werken met
Chromebooks
In groep 5 werken we met Chromebooks.
We vinden het erg leuk en handig.
Het inloggen was eerst nog lastig, maar je went er snel
aan. Chromebooks zijn mini-computers. We doen er
rekenen, taal en nieuwsbegrip op. We gebruiken de
Chromebooks nu elke dag.

Informatieavond en chromebooks
Maandagavond 25 september jl. hebben we de informatieavond gehad. We kijken als team
terug op een prettige avond en een fijne invulling hiervan. De nieuwe leerkrachten hebben
zich kunnen voorstellen en we hebben een inkijkje kunnen geven op datgene waar we mee
bezig zijn als team/school.
Het punt wat ik eruit haal voor deze nieuwsbrief is het gebruik van de Chromebooks en dus
de inzet van ICT-middelen. Groep 5 heeft bij de start van het schooljaar een Chromebook tot
zijn/haar beschikking om hier mee te werken. We hebben de rekensoftware aangeschaft,
zodat de kinderen niet meer in een schrift antwoorden hoeven in te vullen maar dit op de
Chromebooks kunnen invoeren. Het grote voordeel wat we nu al merken is dat de kinderen
gelijk zien of ze een antwoord goed of fout hebben. Daarnaast heeft de leerkracht een
overzicht op computer waarbij ze precies kan zien hoe alle kinderen de opdrachten maken.
Op deze manier kan er veel eerder feedback gegeven worden op het gemaakte werk en
mogelijk extra instructie gegeven worden. Daarnaast is de verwerkingssnelheid veel hoger.
Ook kan de Chromebook ingezet worden voor andere software en internet. Het streven van
OPO is dat alle scholen binnen de stichting begin 2018 van groep 5 t/m 8 een Chromebook
krijgen. Dat geldt dus ook voor De Zweng. Wij staan daar als school zeer positief tegenover
en zien de meerwaarde hiervan in. Wel met de opmerking dat we dit willen gebruiken voor
verwerkingsopdrachten. Kinderen moeten niet te lang hierop werken, want anders is er
nauwelijks tot geen sociale interactie meer.
We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Stagiaire
In groep 5 / 6 loopt meester Sjors stage. Sjors is een 2e jaars pabo student. Helaas was hij
juist deze week geveld door de griep. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen.

Zintuigpretfestijn
Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de Stichting Waar een Wil is een zintuigpretfestijn.
Het zintuig zien zal geprikkeld worden door de wilde planten, de nieuwe vijver en een
goochelaar; Het zintuig horen zal geprikkeld worden door ons allen; Het zintuig proeven en
ruiken zal geprikkeld worden door Syrische-, Indonesische gerechten, hapjes van de BBQ.
M.n. ook in het kader van Voeding verbroedert en maakt geen onderscheid in afkomst.
Tevens willen we de start aankondigen van het project: “Moestuintafels voor kinderen van
de Obs De Zweng te Exloo” door dit idee symbolisch aan te bieden. Dit zal aan kinderen van
groep 7 en 8 overhandigd worden.
In overleg met de directie van de school gaat de Stichting Waar een Wil is moestuinbakken
plaatsen voor groep 3 en groep 6 van de school. De eerste werkzaamheden vinden plaats in
maart / april van 2018.
Ook namens de “school” nodigen wij u van harte uit om hierbij met uw kind(eren) aanwezig
te zijn van 14.00-17.00 uur. Het zal bij de Beeldentuin plaatsvinden.

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng aanwezig:
Dinsdag 10 oktober t/m 13.30uur
Donderdag 12 oktober
Dinsdag 17 oktober
Donderdagmiddag 19 oktober
Dinsdag 31 oktober
Vrijdag 3 november

Scholympische spelen
Zes studenten van de Hanze Hogeschool moeten vanuit hun sportstudie een evenement
organiseren. Dit gaan ze voor onze groep 5 t/m 8 verzorgen en heet: De Scholympische
spelen. Ze zullen dit op maandagmiddag 30 oktober organiseren. Meer informatie volgt.

