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Sociale Vaardigheidstraining.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin te Bussum heeft het voornemen om dit voorjaar weer
een nieuwe groep te gaan starten voor kinderen die gebaat zijn met sociale
vaardigheidstraining.
Voor meer informatie over de SIJS training, of als u uw kind voor deze training wilt
opgeven, kunt u terecht bij onze interne begeleider, Annette Schouten.
Open les
N.b.! Deze is verplaatst. Zie de maandkalender. Geeft u het door?
Muziekproject
Groep 5 is gestart met een muziekproject van 6 weken.
Deze lessen worden verzorgd door De Gooische Muziekschool. De kinderen maken
kennis met verschillende instrumenten. Ze sluiten dit project af met een uitvoering in De
Rijver.
Tutorlezen
Elk kind leert op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. De aanpak die wij op
school hanteren speelt hier zo goed mogelijk op in. Onze taal/spelling methode Taal en
Spelling in Beeld en de leesmethodes Veilig Leren Lezen, Estafette Lezen en Lezen in
Beeld, die wij gebruiken zijn hierop uitstekend ingesteld. Zo zijn wij goed in staat om alle
kinderen te begeleiden in hun taal- en leesontwikkeling op verschillende niveaus.
Sommige kinderen hebben het leren lezen razend snel onder de knie. Andere kinderen
hebben gewoon meer tijd en hulp nodig om hun leesvaardigheden te oefenen. Ook goed.
Voor deze laatste groep kinderen organiseren wij op school o.a.“tutorlezen”, voor velen
van u al goed bekend.
Op dinsdagmiddag en donderdagochtend kunt u kinderen uit groep 8 een leerling uit
groep 3, 4 of 5 zien ophalen om samen in de hal of in het lege lokaal van groep 4 te gaan
lezen. Alle andere kinderen lezen in die tijd samen met hun eigen leerkracht in de klas.
De tutoren hebben hiervoor een training gehad van de IB-er, juf Annette. De kinderen van
groep 8 hebben geleerd hoe ze samen met de leerling moeten lezen, hoe ze het beste
complimentjes kunnen geven en hoe ze zo positief mogelijk kunnen reageren als er een
foutje gemaakt wordt. Een leuke en leerzame manier om coachen te leren!
Zij houden samen met hun leerling een administratie bij met een stickerbeloning. Zij
hebben deze taak voor een periode van 7 weken vrijwillig op zich genomen. Daarna

komen er weer andere tutoren. Tutorlezen is dus een onderdeel van het leesonderwijs op
onze school en is tevens een hele mooie vorm van coöperatief leren.
De kinderen gaan lezen met de effectieve leesstrategie ”Voor, Koor, Zelf”. Eerst een stukje
tekst voorlezen terwijl de leerling meeleest, de moeilijke woorden worden besproken
(woordenschat training), daarna gaan ze samen ( in koor) hetzelfde stukje tekst lezen en
vervolgens gaat de leerling het goed geoefende stukje tekst alleen lezen. Op 3 manieren
hetzelfde stukje tekst oefenen. Succes gegarandeerd! Het plezier in lezen wordt zo ook
weer extra gestimuleerd. Het is tenslotte een heel erg fijn gevoel voor kinderen als
zelfstandig lezen vlot en goed gaat.
De tutoren sluiten hun taak na deze periode af met juf Annette. Alle ervaringen worden
uitgewisseld en dat is ook weer heel leerzaam. Zij krijgen als dank een welverdiende
“Oorkonde Tutorlezen” uitgereikt door de kinderen uit groep 3, 4 en 5.
Het is heel mooi om te zien dat kinderen, die ooit zelf geholpen zijn met het lezen, nu
uitgegroeid zijn tot heuse ervaringsdeskundigen en zeer gemotiveerde tutoren. De
kinderen uit groep  8 zijn  razend enthousiast om deze taak op zich te nemen.
Voor thuis is deze zeer effectieve manier van samen hardop lezen natuurlijk ook van harte
aan te bevelen! Deze methode wordt sterk geadviseerd door de dyslexie-specialisten.
Hardop lezen is gewoon nog steeds de beste manier om goed te leren lezen.
We wensen iedereen heel veel plezier met lezen toe!!
Maandkalender
week     10

10 maart

Eerste training schoolvoetbal
18.00-19.00uur.

week     11

15 maart
16 maart
17 maart

Gr. 5/6 naar kasteel Groeneveld
Gr. 3/4 naar het Concertgebouw
Tweede training schoolvoetbal.
Zelfde tijd.

week     12

20 maart

Start van de week van de
“Lentekriebels”
Schoolvoetbal
Wandelen voor Water

22 maart
23 maart
week     13

27 maart
28 maart
30 maart

week     14

04 april
06 april

“Week van het geld” (gr.3 t/m 8)
Gr. 1 /2 naar het Concertgebouw
(Geen open- les opa’s en oma’s)
MR-vergadering
Opa’s en oma’s-open les
Theoretisch Verkeersexamen gr. 8

