15 oktober 2018

Geachte ouders,

In alle groepen is er deze weken extra aandacht voor
lezen in verband met de kinderboekenmaand. Er
worden veel leuke leesactiviteiten georganiseerd om
het lezen te bevorderen. Donderdag 4 oktober zijn
we samen in de hal gestart. Het thema dit jaar is:
“Door dik en dun”. (vriendschap vieren)
Nu wordt er tot aan de herfstvakantie in de groep
extra aandacht besteed aan het thema en aan het
bevorderen van leesplezier.
Dit cursusjaar besteden we op de Harmpje
Visserschool extra aandacht aan het lezen met
begrip. Voor al onze leerlingen is het belangrijk dat
er veel gelezen wordt, maar ook dat ze weten wat ze
gelezen hebben. Belangrijk voorwaarde voor het
begrip is een grote woordenschat.
Hieronder vindt u meer informatie over het vergroten
van de woordenschat en het belang van (voor)lezen.
Woordenschat van je kind vergroten, hoe doe
je dat?
Een titel waarmee we de nieuwsgierigheid van
ouders willen opwekken. Vaak wordt er niet bij na
gedacht hoe kinderen woorden leren. Toch is het wel
eens goed om daar bij stil te staan, want woorden
heb je overal bij nodig. Als je kind achterblijft op
woordenschat, zal het ook vaak achterblijven met het
onderdeel begrijpend lezen. En als je onvoldoende
begrijpt wat je leest, heeft dat gevolgen voor alle
andere schoolvakken, zoals bijvoorbeeld rekenen.
Het goede nieuws is dat jij als ouder heel veel kunt
bijdragen aan het ontwikkelen van een goede
woordenschat, misschien zelfs wel meer dan de
school! Waarom dat zo is, en hoe je zelf de
woordenschat van je kind kan verbeteren, lees je in
deze én volgende nieuwsbrieven.
Hoe gaat de ontwikkeling van de
woordenschat?
Tussen de 6 en 9 maanden begint de woordenschat
zich te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
van 10 maanden tot 20 woorden begrijpen en
kinderen van 13 maanden gemiddeld 50 woorden.
Daarna gaat het hard: een maand later kennen ze
gemiddeld 100 woorden en kinderen van 2,5 jaar
kennen zo’n 600 woorden. Dit gaat allemaal om de
passieve woordenschat, dat betekent woorden die
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kinderen wel begrijpen ook al gebruiken ze de
woorden zelf nog niet.
In groep 1 kent je kind zo’n 4000 woorden en in
groep 2 bijna het dubbele. In groep 8 hoort je kind
zo’n 24.000 woorden te kennen. Deze woorden leert
je kind natuurlijk niet door lange lijsten met woorden
te leren, zoals je een andere taal aanleert. De
woorden van de moedertaal worden voor een groot
deel buiten school opgepikt, in het leven van alledag.
In het leven van alledag hebben de woorden gelijk
een context, waardoor ze beter onthouden worden.
Het maakt verschil of je kind bijvoorbeeld het woord
pollepel leert door ermee in een pan te roeren, of
door erover te lezen in een taalboek.
Daarom kun je thuis veel doen om de woordenschat
van je kind te vergroten. Hoe rijker jij als ouder de

omgeving van je kind maakt, hoe groter de
woordenschat wordt.

Deze tip kan je hierbij helpen.
Wanneer je huishoudelijk taken doet is het goed om
dan te benoemen wat je doet of pakt. Bijvoorbeeld:
‘We gaan al bijna eten, want het is zes uur. Ik ga de
tafel vast dekken. Help je mee? Pak uit de kast maar
4 borden, en uit de la 4 messen, vorken en lepels. Hé
weet je hoe je dat ook noemt? Dat heet bestek! Leuk
hè voor drie woorden is er ook één woord te
noemen.’
Of: kijk samen met je kind naar het Jeugdjournaal en
praat er samen over na.
Wat altijd belangrijk blijft is voorlezen!
In de onderbouw is het vaak vanzelfsprekend dat je
je kind voorleest. Samen genieten van een boek.
Maar als je kind in de bovenbouw zit kun je ook nog
samen genieten van voorlezen. Je kunt dan boeken
lezen die in een ander land over een andere tijd
spelen, waarbij misschien meer uitleg nodig is en
waarvoor je kind iets meer zijn best moet doen om
goed te luisteren. De ouder kan dan eigen
ervaringen of wat je gezien of zelf gelezen hebt er
aan toevoegen.

Veel informatie over de woordenschat en een tip
gegeven.
In de volgende nieuwsbrieven zal er meer over
geschreven worden.
Dit was nog maar een tipje van de sluier.
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Oudergesprekken

Belangrijke data

Wij vinden het als team erg belangrijk om met u als
ouders samen te werken en zoveel mogelijk
informatie van u te krijgen m.b.t. tot uw zoon /
dochter. Ook horen we graag van u hoe u tegen de
school aankijkt.
In de komende maanden gaan daarom de
leerkrachten met u in gesprek. Voor begin december
willen we graag met alle ouders een gesprek gehad
hebben.

Kinderboekenweken: donderdag 4 oktober t/m
vrijdag 19 oktober
Herfstvakantie: maandag 22 oktober t/m vrijdag
26 oktober
Oudergesprekken: oktober, november

Fietsen mee naar school

Er zijn steeds meer kinderen die op de fiets naar
school komen. Het aantal plekken in de
fietsenstalling kan niet verder uitgebreid worden.
Daarom nogmaals het verzoek om de kinderen
zoveel mogelijk lopend naar school te laten komen.
U kunt als ouder zelf inschatten of lopen echt teveel
tijd kost.
Afwezigheid juf Maartje Visser
Na de herfstvakantie zal juf Visser gedurende langere
periode afwezig zijn. Zij moet geopereerd worden
aan een vernauwing van de nekwervel.
Gedurende deze periode nemen juf Stoll en meester
Blankestijn haar taken over. Juf Stoll werkt die
periode van dinsdag t/m vrijdag. Meester Blankestijn
is de hele week aanwezig.
Wij wensen juf Visser Gods nabijheid toe en hopen
en bidden dat de operatie zal slagen en dat zij
voorspoedig mag herstellen.
Schoolfotograaf
Op 30 oktober a.s. hoopt de schoolfotograaf langs te
komen. Er worden deze dag groepsfoto’s gemaakt
van de groepen 3 t/m 7. Dit jaar worden er geen
individuele foto’s van de leerlingen gemaakt.
Wel is er gelegenheid om een gezamenlijke foto met
broertje(s) en/of zusje(s) te maken. Daarvoor krijgen
alle oudsten uit het gezin vandaag een briefje mee. U
kunt dan bijbehorende strook invullen en meegeven
aan uw zoon/dochter.
Omdat de groepen 1/2 nog nieuwe leerlingen
binnenkrijgen, wordt er van deze groepen pas in
januari een groepsfoto gemaakt. Ook wordt er dan
van de nieuwe groep 1 leerlingen een individuele foto
gemaakt. U krijgt hierover tegen die tijd bericht.
Van groep 8 worden later dit schooljaar foto’s
gemaakt.
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