
 

Dierenactie... 

De dierenactie loopt al heel goed. Er worden veel 
statiegeld flessen ingeleverd, 
bloembollen gekocht, spullen en 
eten ingeleverd voor het asiel en 
groep 4 en 6 zijn afgelopen week 
tekeningen naar woonzorgcen-
trum Duinhage gaan brengen. De 
tekeningen zijn door verschillen-
de groepen gemaakt en deze 
groepen zijn de tekeningen en 
kaartjes naar de mensen gaan 
brengen.  

Tevens is er zwerfvuil 
verzameld in de wijk 
door de groepen 6 
en heeft groep 3 pinda’s geregen en in 
de boom gehangen voor de vogels.  
Maandag 9 en dinsdag 10 november is 
de sponsorloop in de gymzaal en ren-
nen de kinderen rondjes om zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen. Al met al loopt 
de dierenactie als een trein. We zijn 

heel blij met alle giften en spullen en kunnen straks 
de ambulance en het asiel weer blij maken!  
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26-10 t/m 13-11    Dierenproject 

12 + 13-11    Muziekworkshops op school 

14-11     Sinterklaas weer in het land 

17-11     Oudergesprekken 

24-11     Studiedag; alle lln zijn vrij 
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Nieuwe methode technisch lezen gr 4 t/m 8... 

De methode Karakter van uitgeverij Malmberg is een 
methode voortgezet 
technisch lezen voor de 
groepen 4 t/m 8. Met 
Karakter leren de kin-
deren niet alleen goed 
lezen, maar doen ze ook 
succeservaringen op en 
worden ze gestimuleerd 
veel en gevarieerd te le-
zen. Iedere les weer! Zo maken ze ongemerkt veel 
leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol 
is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en 
leesmotivatie hand in hand. In Karakter staan de lees-
teksten centraal. Ze zijn op maat geschreven door 
bekende kinderboekenauteurs en in elke tekst staat 
één leesmoeilijkheid of één aspect van vloeiend lezen 
centraal, zoals woordgroepen of leestekens. Het lees-
werkboek blijft altijd up-to-date omdat het geduren-
de het gebruik van methode aan de actualiteit of aan 
de wensen van scholen kan worden aangepast. 
 
Muziekworkshops… 

Op donderdag en vrijdag 12 en 13 november zijn   
muziekworkshops op school. Gedurende de dag gaan 
groepen naar de gymzaal voor een workshop of heb-
ben ze een workshop in de eigen klas. Op donderdag-
morgen krijgen alle kinderen eerst een kleine intro-
ductie en gedurende de twee dagen 
krijgen de kinderen meerdere mo-
menten waarop ze de workshops 
hebben. De kinderen maken hier-
voor thuis of op school een shaker 
met rijst gemaakt van blik.  Sommi-
ge groepen maken dit op school, 
andere groepen krijgen een bericht 
van de leerkracht om het thuis te 
maken. Aan het eind van het schooljaar zullen we 
met dezelfde aanbieder ook een groots schoolplein-
orkest plannen, maar door de maatregelen rondom 
Covid kon dat nu nog niet, dus dat houdt u nog te-
goed. Wel zullen er op vrijdag een soort optredens 
zijn die ook gefilmd zullen gaan worden. Wilt u niet 
dat uw kind gefilmd wordt; laat dit dan aan ons we-
ten. De beelden zijn voor interne doeleinden van de 
organisatie om hun workshops nog beter te maken, 
maar ook om te delen met ouders. Ik stuur hierover 
nog een MSI bericht voor toestemming van u.  


