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’t Kuierjournaal
15e jaargang no. 6: 30-10-20

Corona

Projectweek rekenen

Gelukkig hebben we tot nu toe nog
geen leerkrachten of leerlingen die
besmet zijn met het Corona-virus.
Door ons goed aan de regels te
houden, kunnen we het virus hopelijk
ook buiten school houden.
We willen u nogmaals dringend vragen
om uw kind niet naar school te laten
gaan als:
*uw kind naast neusverkoudheid ook
andere klachten heeft die passen bij
corona
*uw kind een huisgenoot is van
iemand met corona
*een huisgenoot van uw kind naast
milde corona klachten ook last heeft
van koorts of benauwdheid.
Als leerkrachten door school lopen,
gebruiken zij een mondkapje. Dit geldt
ook voor alle bezoekers.
Ondanks dat we qua ventilatie voldoen
aan de richtlijnen, zullen we
binnenkort met co-2 meters in de
gaten houden of we voldoende
ventileren.

De komende week hebben we een
projectweek rekenen. Alle kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 gaan aan het
werk met meten, tijd en geld. En dan
niet alleen op papier, maar vooral
door handelend bezig te zijn. Op deze
manier hopen wij dat de kinderen
beter gaan begrijpen wat bijvoorbeeld
een meter is, wat moeten we ons
voorstellen bij een deciliter?, voelen
hoe zwaar nu daadwerkelijk een kilo
is. We denken dat kinderen het leuk
vinden als u uw kind(eren) ook eens
vraagt wat ze met rekenen hebben
geleerd en misschien kunt u samen
met uw kind ook eens gaan meten of
wegen?!

Juf Kitty
De afgelopen periode was Kitty
Asbroek uit Wierden op dinsdag- en
donderdagmorgen samen met
meneer Janco de leerkracht van groep
3-4. De komende periode is zij ook op
maandagmorgen in deze groep. Fijn
dat we door haar inzet deze groep
tijdelijk meer ondersteuning kunnen
bieden.
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Logopedie groep 1 en 2
Doordat de gemeente al een aantal jaren logopedie op scholen niet meer ondersteunt,
worden de kinderen van de groepen 1 en 2 gescreend door Rita Pots. We hebben
echter nog niet alle briefjes om toestemming teruggekregen. Graag even uw aandacht
hiervoor.

AVI testen
De moeilijkheidsgraad van leesboekjes wordt aangegeven met een AVI-niveau. M3
staat bijvoorbeeld voor midden groep 3. E5 is bijvoorbeeld eind groep 5. Echter niet
alle kinderen hebben een zelfde leesniveau. Daarom gaan we de komende week weer
alle kinderen die nog niet op het niveau van eind groep 7 lezen testen. Als het
beheersingsniveau goed gaat, dan kan het kind een niveau hoger gaan lezen. Lukt de
tekst nog niet goed, dan blijft het kind op hetzelfde niveau lezen om frustratie te
voorkomen.

Sint
Door de corona-maatregelen kunnen we het sinterklaasfeest helaas niet op de
gebruikelijke manier vieren. Toch heeft de sinterklaascommissie voor vrijdag
4 december een heel leuk programma bedacht. In een volgende Kuierjournaal kunt u
daar meer over lezen.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 13 november
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