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Een gelukkig 2019 gewenst
De kop van het nieuwe jaar is er alweer af. We hopen dat u heeft kunnen
genieten van een gezellige tijd en dat u weer nieuwe energie hebt
opgedaan. Ook vanaf deze plaats de beste wensen voor dit nieuwe jaar.
De LvB bouwt intussen vol enthousiasme verder, ook in 2019. We hopen
ook nu weer op een positieve en prettige samenwerking met u.

Redzaamheidslezen
Leerlingen leren in groep 3 het technisch lezen. Daarbij is het
belangrijk dat ze nauwkeurig leren lezen. Wanneer de kinderen
nauwkeurig kunnen lezen, is de kans groter dat ze ook begrijpen wat
er staat.
De niet-methodegebonden toetsen, zoals CITO,
DMT(drieminutentoets) en AVI hebben in de loop van de tijd steeds
meer nadruk gelegd op het tempo van lezen. Vaak gaat een hoog
tempo ten koste van de nauwkeurigheid. Wij willen dit als school
graag anders. We zijn dan ook blij dat we vanaf dit schooljaar mee
doen met het redzaamheidslezen. De leerlingen leren met de
reguliere leesmethode lezen en krijgen daarbij een aangepaste
instructie. Die instructie en ook de manier van het afnemen van de
toetsen zijn gericht op nauwkeurig lezen. Natuurlijk oefenen de kinderen wel om tot een voldoende
tempo te komen.
Deze manier van lezen voeren we vanaf groep 3 in. De leesresultaten van de kinderen worden door
het onderzoeksbureau van het redzaamheidslezen gemonitord. Luc Koning van PRAVOO, in het
onderwijsveld bekend en gewaardeerd als specialist in het leesonderwijs, is de initiatiefnemer voor
het redzaamheidslezen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.redzaamheidslezen.nl

Studiedag
Afgelopen maandag zijn we het nieuwe jaar fris gestart met
een studiedag. Opnieuw stond EDI (Expliciete Directe
Instructie) op het programma, evenals de kanjertraining.

’s Middags hebben we ons verdiept in het brein van kinderen en pubers. Het is belangrijk om te
weten wat nodig is om de ontwikkeling ervan alle kansen te geven die mogelijk zijn. Uitdaging op alle
gebieden, beweging, gezonde voeding, frisse lucht, allemaal ingrediënten die van belang zijn!
Tenslotte hebben we ons verdiept in de nieuwe eindtoets voor het basisonderwijs. We hadden de
eindtoets van Cito, maar stappen over naar de DIA toets, een adaptieve en digitale toets. De Cito
eindtoets was dit jaar niet adaptief beschikbaar en dat vonden wij een belangrijke eis. Ouders van
groep 7 en 8 hebben hier donderdagavond 10 januari, tijdens de info avond over De Overstap, uitleg
over gekregen.

Onderwijs in het nieuws
Deze week zijn de werkdruk in het onderwijs en het
lerarentekort opnieuw in het nieuws geweest. De
werkdruk (niet alleen) in het onderwijs is erg hoog en er
zijn te weinig leerkrachten. Zeker in het griepseizoen
kan dit voor vervelende problemen zorgen als er geen
invallers te vinden zijn. Zoals u waarschijnlijk in het
nieuws heeft gehoord is er daarom een landelijke
stakingsdag gepland op vrijdag 15 maart. Ook is er gesproken over een actie in de eerste week van
februari. Deze februari actie heeft als doel om aandacht te vragen voor het (veel te) grote tekort aan
leerkrachten. Het plan is om die week geen invallers te zoeken bij zieke leerkrachten, maar leerlingen
naar huis te sturen wanneer hun leerkracht ziek is!
Wij beraden ons momenteel over deelname aan de landelijke staking van 15 maart en de actieweek
in februari. U hoort zo snel mogelijk meer.

Gezonde voeding en gezond eetgedrag
We besteden op school regelmatig aandacht aan gezond
eetgedrag, om op deze manier een bijdrage te leveren aan
een gezonde leefstijl.
Het nieuwe jaar is begonnen en dat is een mooie gelegenheid
om de afspraken en regels over de pauzehap, lunch en
traktaties nog even op een rij te zetten en een voorstel voor
de lunch te doen.

Pauzesmikkel
We zijn blij dat heel veel kinderen groenten/fruit of een gezonde
boterham als pauzesmikkel meenemen naar school! Het is niet de
bedoeling om koek of snoep mee te nemen voor de pauze. Want juist
met gezonde voeding bouwen we aan de toekomst van onze
kinderen! Wist u trouwens dat water een heel gezonde drank is?
Wanneer kinderen een zoete drank drinken, krijgen ze na een poosje
last van een energiedip. Dat geldt niet voor water en wie water
drinken wil, mag gewoon kraanwater tappen op school.

Lunch
Tussen de middag eten we gezellig in de klas. Op donderdag mogen de kinderen naast hun gezonde
boterham in hun lunchtrommeltje een koek meenemen naar school. Zo genieten ze op die dag extra
van hun lunch en blijft het meenemen van zoetigheid iets bijzonders. En wie weet helpt het deze
kinderen als ze ouder worden een lunchtrommel zonder zoetigheid mee naar school te nemen.
Eetgedrag wordt jong aangeleerd en dat betekent in dit geval ‘Jong geleerd, oud gedaan’.

Trakteren
Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag hoort
een traktatie. Wij vinden het belangrijk dat de eetbare
traktaties zo gezond mogelijk zijn. Ouders kunnen de
richtlijnen van het Voedingscentrum raadplegen. Voor
traktatie-ideeën adviseren wij de website
www.gezondtrakteren.nl
Kinderen willen soms een niet- eetbare traktatie trakteren.
Dat kan, maar dat hoeft niet náást een eetbare traktatie.
Met andere woorden: ‘Niet het vele is goed, maar het
goede is veel’.
Eetbare traktaties willen we graag zo klein mogelijk en niet
te calorierijk. Denk daarbij aan de hoeveelheid suiker, zout
en verzadigd vet in de traktaties. Overgewicht wordt
steeds meer een probleem, ook op basisscholen en ook kindergebitten vragen om een bewust
voedingsbeleid.

Informatieavond Dyslexie
het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) organiseert een informatieavond
over dyslexie voor ouders die meer willen weten over dyslexie en
dyslexiezorg. Onderwerpen die zoal aan bod komen:





wat is dyslexie?
wanneer kun je je aanmelden?
hoe ziet een dyslexiebehandeling eruit?
overige zorg (o.a. dyscalculie, spellingcursussen)

Aanmelden:
Datum:
Tijd:
Locatie:

via arnhem@rid.nl (de informatieavond vindt plaats wanneer er 10 of meer
aanmeldingen zijn)
donderdagavond 24 januari
19:30-20:30 uur
Ds. van Lingenschool (Kerkstraat 9, Zetten)

