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Muziek en Dans
in school
Op maandag is onze school een echt
kunstencentrum. De leerlingen van
groep 7 krijgen nu al weken muziekles.
Tien weken lang krijgen zij van
professionele vakdocenten les. U
begrijpt dat al die verschillende
klanken in de school erg gezellig klinkt.
Vooral de blaasinstrumenten laten
goed van zich horen.
De kleuters krijgen danslessen en ook
dit ziet er fantastisch uit.

“Gewone dingetjes”
De komende tijd willen wij in ons
Flierefluiternieuws onderwerpen belichten die
voor ons als school vanzelfsprekend zijn/lijken,
maar die voor ouders niet altijd zichtbaar zijn.
Zo werkt de school samen met Klassen Advies
volgens de 4xwijzer methode. Klassen Advies
staat voor het werken vanuit het meervoudige
intelligentie pricipe van Howard Garner.
Het cijfer 4 komt terug in de volgende denk- en
werkwijze: V van vragen, de I van ik, de E van
experimeteren en ervaren en de R van resultaat
en reflectie.
Zo ziet u in elke groep het vragenkaartje met de
vragen die horen bij het thema waarmee zij aan
het werk zijn. Zo werken de kinderen
taakgericht aan en met de vragen en weten zij
wat er verwacht wordt van hen.
Onze thematafels en themamuren worden
ingericht door en met de kinderen. Kinderen
worden uitgedaagd om eigen vragen te stellen
passend bij het thema. Deze vragen vormen
een belangrijke rol tijdens de themaperiode.
Daarnaast presenteert de leerkracht
uitnodigende activiteiten. Deze activiteiten
vertegenwoordigen de 8 verschillende
intelligenties. De kinderen kiezen uit diverse
activiteiten. Door te experimenteren met
diverse verwerkingsvormen, ervaren de
kinderen welke manier van werken het best bij
hen past. Natuurlijk willen wij weten of de
doelen behaald zijn, dit kan door beoordeling
bij diverse presentatiemomenten, door te
toetsen of door reflectie.
Op de site van Klassen Advies, 4xwijzer vindt u
nog veel meer informatie, mocht u meer willen
weten. http://vierkeerwijzer.nl/
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Vrij. 7 februari

Warme Truiendag
en studiemiddag.
Alle leerlingen om
12.00 uur vrij.
Di 11, woe 12,
do 13 februari
Eindcito groep 8

Leesbevordering
Hieronder vindt u de rubriek van
Tineke van Gelder. Zij ondersteunt ons
vanuit de Nieuwe Bibliotheek met alles
dat met leesbevordering te maken
heeft.
Voorlezen, altijd een feestje
Voorlezen is een gezellig rustmoment
na een drukke dag. Maar weet u ook
dat voorlezen niet stopt als je kind zelf
kan lezen en dat het ook belangrijk is
voor onder andere de
taalontwikkeling?
Zo vergroot voorlezen de
woordenschat, ontwikkelt het de
fantasie en kan het kinderen
voorbereiden of helpen bij de
verwerking van ingrijpende
gebeurtenissen zoals het bezoek aan
een ziekenhuis of het overlijden van
iemand uit de naaste omgeving.
Daarnaast helpt luisteren naar
verhalen om je beter te kunnen
concentreren maar ook hoe je met
lastige of nieuwe situaties kunt
omgaan.
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Di 11 februari
Rapport mee
Do. 13 en di. 18
februari
10-minuten
gesprekken
Ma 24 t/m vrij
28 febr.
Voorjaarsvakantie
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Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die
veel voorgelezen worden

meer kans hebben om zelf ook goede en
enthousiaste lezers te worden die makkelijker
kunnen meekomen op school. En wat is er nu
gezelliger dan samen op de bank met een boek
napraten over een verhaal en alle andere
dingen die voorbij komen? Misschien willen opa
of oma ook eens voorlezen of een oudere broer
of zus; iedereen leest op zijn eigen manier voor
en dat maakt het voor het kind alleen maar
leuker!

Vrij. 7 februari

Warme Truiendag
en studiemiddag.
Alle leerlingen om
12.00 uur vrij.
Di 11, woe 12,
do 13 februari
Eindcito groep 8
Di 11 februari
Rapport mee

Ook oudere kinderen die al zelf kunnen lezen
genieten nog steeds van voorlezen. En het
stimuleert hun zelf lezen! Stop op een spannend
moment in de tekst en je kind leest
gegarandeerd verder. Daarnaast kan voorlezen
helpen bij kinderen die technisch een boek nog
niet aan kunnen maar het wel graag willen
lezen.

Do. 13 en di. 18
februari
10-minuten
gesprekken
Ma 24 t/m vrij
28 febr.
Voorjaarsvakantie

Met tien minuten voorlezen per dag is er een
wereld te winnen, laat dat niet aan je
voorbijgaan!

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

