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Kinderboekenweek 6 tm 17 oktober 2021: worden wat je wil.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar
oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of
kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over
beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je
wil en alvast dromen over later!
Op 6 oktober starten we met de Kinderboekenweek. Alle kinderen mogen op 6 oktober verkleed op
school komen in kleding die past bij hun “toekomstige” beroep past. Waarschijnlijk zijn er vast veel
“profvoetballers” bij. Ook mogen alle kinderen hun lievelingsboek en voorwerpen ,die passen bij het thema, mee naar school nemen.

Dierendag
Op maandag 4 oktober is het Wereld-Dierendag. Wanneer kinderen
hun huisdier op school willen laten zien, dan kan dat tussen 14:00
uur en 14:15 uur. Alle kinderen mogen die dag een foto van hun
huisdier of een knuffel mee naar school nemen.
Handbal
Op maandag 25 oktober, 1 november en 8 november zullen de kinderen
van groep 3 t/m 8 tijdens de gymles een handbal-clinic aangeboden krijgen
door een professionele clinic-gever. Gooi Jij De Bal Door?’ is dé tofste clinic
voor basisschool leerlingen vanaf groep 3. Het is een actief lesprogramma
voor de basisschooljeugd (vanaf groep 3) gegeven door een professionele
clinic-gever.
De kinderen leren de beginselen van handbal. In 3 opeenvolgende (gym)
lessen maken de kinderen kennis met de fijne kneepjes van de handbalsport in spelvorm, op een actieve manier. Na de eerste handbal-les zal tijdens de volgende 2 gymlessen een vervolg worden gegeven. Deze 3 handballessen zijn op elkaar afgestemd en vinden hun opbouw door vanuit het
individu de ervaringen uit te werken naar het spelen in een team.
Handballes 1 gaat uit van “Wat kan ik”. Les 2 is gericht op “Wat kunnen we
samen” en les 3 is gericht op “Wij zijn één team”. Alle leerlingen van De
Vlinderhof van de groepen 3 t/m 8 zullen deze drie handballessen , uiteraard ook onder begeleiding van onze vakleerkracht Maike Heus volgen op
25 oktober, 1 november en 8 november a.s.

Onder voorbehoud van typefouten.

Leesvreterproject in groep 5 en 6!
Wij doen weer mee aan het Leesvretersproject, het meest verslindende leesfestijn ooit! Tien weken lang gaan we boeken lezen, vragen beantwoorden, meningen geven en lekker op de website rondneuzen.
Leesvreters (voorheen Leesvirus) is een succesvol leesbevorderingsproject voor leerlingen uit groep 5 en 6. De deelnemende leerlingen gaan de strijd aan met andere scholen: ze lezen boeken, beantwoorden vragen en geven hun mening
over de boeken. Welke klas heeft de meest fanatieke leesvreters? En als ouder kun je je kind een extra zetje geven.
Kinderen worden echte Leesvreters door van september tot en met november één, twee, drie of nog meer boeken te
lezen. Ieder jaar zijn er tien boeken waar ze uit kunnen kiezen. Komt je kind met een boek thuis? Stimuleer om te lezen
zodat het boek snel weer door kan naar een klasgenootje. Hoe meer kinderen de boeken kunnen lezen, hoe meer kans
om goed mee te doen in de wedstrijd. Vraag in de bibliotheek een boek aan van één van de tien titels. Als je kind lezen
lastig vindt, kun je soms ook voor een luisterboek kiezen. Je kunt ook het boek voorlezen. Heb je vragen over bovenstaande adviezen? Vraag om hulp in de bibliotheek.
Waarom is lezen zo belangrijk?
Wie leest, leert de wereld! Lezen is belangrijk, zeker om te leren op school. Wie goed leest en teksten kan begrijpen
kan zich ontwikkelen. Door te lezen leren kinderen zich beter in te leven en leren ze meer begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in de samenleving. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een positief effect op de woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.
Hoe vorm je een mening bij een boek?
Als ouder kun je helpen om je kind te leren een mening te vormen. Ook als je de boeken niet kent kun je er met je kind
over praten. Door erover te praten, ontdekken de kinderen wat ze echt van het boek vinden. Wat vond je van de personen in het boek? Zou je dit boek aan andere kinderen aanraden?
Gratis ouderboekje
Bij het project Leesvreters hoort een leuk ouderboekje. Hierin leest u alles over het project, de leesvreters en de boeken. En ook hoe u uw kind kunt helpen om een mening te vormen over een boek. Dit boekje is gratis. U kunt het online
lezen, downloaden en printen.
Voor meer informatie, zie www.leesvreters.nl

Stagiaires
Vanaf komende week zullen we weer stagiaires begeleiden binnen onze school. Aanstaande donderdag start meester Camiel
in groep 5,6. Ook zal er binnenkort een stagiaire starten in groep 7/8. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
Binnen het team brengen stagiaires verfrissende ideeën en de leerkrachten kunnen met hun ervaring dit prachtige vak overdragen. Daarnaast hebben we goede leerkrachten hard nodig, want er is een groot tekort.

Directie aanwezig
Dinsdagmorgen 28 september
Woensdag 29 september
Donderdag 30 september
Dinsdagmorgen 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Maandag 11 oktober

Marlies Bisschop aanwezig
laatste werkdag Astrid Eenkhoorn op De Vlinderhof
Petra van de Pauvort aanwezig
Marlies Bisschop aanwezig
Petra van de Pauvort aanwezig
Petra van de Pauvort aanwezig

Natuurwerkdag Sleenerzand

Nog even een reminder; zoals eerder gemeld gaan de kinderen van groep 5 t/m 8—
als het weer het toelaat—op dinsdag 28 september, de ochtend aan de slag in het
Sleenerzand. Ze gaan boompjes, struikjes enz. afknippen/snoeien/zagen die de hei
bedreigen. Alles gebeurt onder leiding van het Drents Landschapsbeheer die ook
voor gereedschap zorgt. We gaan met z’n allen op de fiets.

