
 

 

 

 

 

 

De leerlingen kunnen een 
klank sneller bij een teken 
oproepen als ze een gebaar 
kunnen maken. Bij elke 
nieuwe letter die wordt 
aangeleerd leren we met-
een het bijbehorende ge-
baar. De leerkracht doet 
het gebaar duidelijk voor. 
De leerkracht staat met het 
gezicht naar de leerlingen 
en moet daardoor de geba-
ren in spiegelbeeld voor-
doen. De gebarenhand voor 
de leerkracht is de rechter-
hand en voor de leerlingen 
is het de linkerhand. De 
leerlingen maken het ge-
baar voor zich zodat ze de 
vorm van de letter kunnen 
zien. 
Bij de tweetekenklanken 
maakt de leerkracht eerst 
met de rechterhand 
(leerling links) het eerste 
teken en dan het tweede 
teken met de linkerhand 
(leerling rechts). 
 
Bericht van de MR 
In dit bericht van de MR 
aandacht voor de werving 
van nieuwe leden voor de 
oudergeleding en meer in-
formatie over de algemene 
ouderavond.  

Werving nieuwe leden 
oudergeleding MR 
De MR is al sinds ruime 
tijd op zoek naar 2 nieuwe 
leden voor de oudergele-
ding, omdat zowel Benice 
de Vries als ik in maart 
onze 2e termijn van 3 jaar 
afronden en niet herkies-
baar zijn. 

We zijn zeer verheugd om 
te kunnen melden dat na 
de vorige oproep 1 ouder 
zich aangemeld heeft als 
kandidaat. We zoeken nu 
dus nog 1 kandidaat!  
 
Mocht je nog twijfelen, 
ben je geïnteresseerd en 
wil je een nuttige bijdrage 
leveren aan de school van 
onze kinderen neem dan 
direct contact op met mij. 
Dit kan via het e-mail-
adres van de MR: 

Fietscontrole 
Op dinsdag 6 maart vond 
de jaarlijkse fietscontrole 
plaats. Onder leiding van 
twee enthousiaste vrijwil-
ligers werden fietsen be-
sproken en gekeurd. Enkele 
groepen hebben foto’s van 
de fietscontrole gemaakt en 
deze staan in het ouderpor-
taal.  

 
Klankgebaren 
Bij het aanleren van de let-
ters gebruiken we een ge-
baar. Op verzoek zijn deze 
klankgebaren in het ouder-
portaal geplaatst. Ze staan 
tevens op de website ver-
meld onder het kopje 
“Leesonderwijs”.  
Motorische beweging is een 
belangrijke ondersteuning 
om letters te leren. 

Ouder-
avond  

Dinsdag 27 
maart 2018 
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De begeleider gaat denk-
vragen stellen om de leer-
ling zo goed mogelijk te 
begeleiden bij het uitstip-
pelen van een plan: “Hoe 
ga ik het aanpakken? Wat 
heb ik nodig? Waar begin 
ik mee?” 
Hierin kan de begeleider 
heel goed onderscheid 
maken tussen verschillen-
de leerlingen in zijn/haar 
groep(je). Er zijn leer-
lingen die hier al heel zelf-
redzaam in zijn en die zich 
de bovenstaande vragen 
al bijna ‘vanzelf’ afvragen 
en daarnaar handelen. An-
deren hebben meer bege-
leiding nodig. Alles is 
goed. Verschil mag er zijn 
en is voor ons niet meer 
dan logisch. 
De begeleider stelt het 
vertrekpunt voor elke leer-
ling vast en handelt daar-
naar. Ook maakt hij/zij 
een inschatting van de 
(eventuele) risico’s. 
De leerling zet zijn/haar 
denklicht aan (pling!) en 
stippelt zijn/haar route uit. 
“Hoe ga ik het aanpakken? 
Wat heb ik nodig? Waar 
begin ik mee?” 
Vervolgens gaat de aan-
pak van de taak van start.  
 
Volgende keer besteden 
we aandacht aan denk-
lichtje 3 Volgen. 
 
Stichting Leergeld 
Ouders / verzorgers kun-
nen bij de lokale Stichting 
Leergeld in hun gemeente 
een aanvraag indienen om 

mr.vanlieflandassen@ 
gmail.com. Voor meer in-
formatie kun je me via de 
school bereiken. Geef uw 
nummer door aan de ad-
ministratie en ik neem 
contact met u op.   
 
Veranderende maat-
schappij… Samenwer-
ken aan kansen! 
Dit is het thema van de 
algemene ouderavond op 
dinsdag 27 maart. De 
heer Teade de Boer van 
Effectief Onderwijs is uit-
genodigd als spreker om 
ons op heldere en boeien-
de wijze te informeren wat 
de veranderingen in de 
maatschappij betekenen – 
nu en in de toekomst - 
voor onze kinderen en ons 
Kind- en Leercentrum.  
Met videobeelden van ons 
Kind- en Leercentrum zal 
vervolgens de verbinding 
met onze schoolpraktijk 
gemaakt worden.  
Kom ook naar de ouder-
avond en meld je aan via: 
mr.vanlieflandassen@ 
gmail.com 

 

Tot dinsdag 27 maart 
19.30 uur in de Thea-
terzaal van het Scha-
kelveld! 
 
Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 
 

BOL 
In de vorige nieuwsbrief 
hebben we al iets verteld 
over Begeleid Ontdekkend 
Leren (BOL) en de bijbe-
horende denklichtjes. In 
deze nieuwsbrief zoomen 
we in op het tweede  
denklichtje…  

 
Denklichtje 2:  

Plannen 

hun kind(eren) te laten 
meedoen aan bepaalde ac-
tiviteiten. Afhankelijk van 
de financiële situatie kun-
nen de vergoedingen per 
lokale Stichting Leergeld 
verschillen, maar meedoen 
kan op vier verschillende 
gebieden: onderwijs, sport, 
cultuur of welzijn. Onder-
wijs: Meedoen op school is 
van groot belang voor de 
ontwikkeling van een kind. 
Voorbeelden van aanvragen 
op onderwijsgebied zijn ou-
derbijdrage, schoolreisje, 
schoolkamp etc. 
Sport: Hierbij kunt u den-
ken aan het helpen betalen 
van de contributie van een 
sportclub of helpen als het 
gaat om kleding of andere 
spullen die nodig zijn om te 
sporten.  
Cultuur: Hierbij kunt u den-
ken aan bijvoorbeeld mu-
ziekles of dansles, maar 
ook creatieve lessen, zoals 
schilderen of toneelspelen.  
Welzijn: Ook overige activi-
teiten zoals scouting, beho-
ren vaak tot de mogelijk-
heid. Als uw kind met de 
fiets naar school moet, kan 
er wellicht geholpen worden 
met de aanschaf van een 
(tweedehands)fiets, etc.  
Mocht u vragen hebben, 
kijk dan op www.leergeld.nl 
of  mail naar  
leergeldassen@gmail.com  

19 maart: BB Groen, BB 
Blauw en VSO-groepen 
hebben individuele fietscon-
trole.  
 
27 maart: Algemene  
ouderavond. 
 
30 maart: Goede vrijdag, 
leerlingen zijn vrij! 
 
2 april: Tweede paasdag, 
leerlingen zijn vrij! 

Agen da 


