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ENGELS IN DE GROEPEN 1 T/M 4
Onze huidige methode Engels 'Take it easy' is inmiddels
ontwikkeld voor alle leerlingen uit het basisonderwijs.
Komend schooljaar gaan wij
deze interactieve methode
ook inzetten in de groepen 1
t/m 4. In onze jongere groepen zal dat op een speelse
manier gebeuren waarbij liedjes, rijmpjes, digitale
prentenboeken en interactief videomateriaal met
native speakers de taalgevoelige periode zo veel mogelijk proberen te benutten.
NIEUWSBEGRIP XL
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er in ieder
geval 5 leesstrategieën positieve invloed hebben op
het leren begrijpen van teksten. In de nieuwe digitale
methode Nieuwsbegrip XL komen deze allemaal aan
bod. Met voorspellen wordt de voorkennis opgehaald
van het onderwerp, via het stilstaan bij lastige delen
van de tekst (ophelderen) volgt vervolgens
het samenvatten en vragen stellen waarbij daarna
het verbanden leggen aan bod komt om tussen tekstdelen relaties te leggen. Echter ook de relatie tussen
eigen kennis en nieuwe kennis is hierbij een onderdeel. Wekelijks wordt er een van de strategieën geoefend. Nieuwsbegrip XL wordt komend jaar in de groepen 4 t/m 8 onze nieuwe begrijpend leesmethode.

WEERBAARHEIDSTRAINING
Zoals we in de uitslag van de enquête over activiteiten
hebben kunnen lezen, geven ouders een hoge waardering aan betaalde weerbaarheidstraining via school.
Buro Happy van Annelies Wilschut is gespecialiseerd in
deze trainingen. Zij wil graag komend schooljaar na
schooltijd op een of beide hoofdlocaties hierin betrokken worden. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
jaar zullen we ouders weer de mogelijkheid bieden om
zich hiervoor aan te melden. Het doel van deze trainingen is onder andere: zelfvertrouwen en weerbaarheid
vergroten, lichaamshouding verbeteren, positief denken, opkomen voor jezelf, nee leren zeggen, omgaan
met pestgedrag en omgaan met buitensluiten.
STARTGESPREKKEN
Ook komend jaar zullen we in de tweede en derde
week (voorkeur ouders) van het schooljaar weer startgesprekken samen met uw kind gaan plaatsvinden. In
de eerste week van het nieuwe schooljaar kunt u van
ons een mail verwachten om op een van de openstaande tijden het gesprek in te plannen.
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mooie lay-out en het uitdagende nieuwe materiaal
zullen de leerlingen er veel plezier van gaan ondervinden.
KLEIN TONEEL
Afgelopen jaar zijn er al veel leerlingen uit de middenbouwgroepen op locatie Zuidkil na schooltijd met
dans, toneel en zang aan de slag geweest. Het Klein
Toneel verzorgde deze 20 lessen via de betaalde basisschooltraining. Deze mogelijkheid zal komend
schooljaar op beide hoofdlocaties geboden gaan worden. Op maandagmiddag na schooltijd zal dit voor de
leerlingen op locatie Moerbeihof gelden, op dinsdagmiddag kunnen de leerlingen op locatie Zuidkil deze
training volgen. In de eerste nieuwsbrief van komend
schooljaar zal hierover nadere informatie volgen. Fijn
is wel te ervaren dat onze tips ten aanzien van de organisatie, communicatie en de vastigheid van docenten al zijn opgepikt. Vanuit Klein Toneel is voor de
basisschooltraining inmiddels een eigen coördinator
aangesteld.
ZENDINGSGELD/ ALPE D’HUZES

VEILIG LEREN LEZEN
Een commissie van leerkrachten uit groep 3 aangevuld
met een intern begeleider (zorg) heeft besloten om
komend schooljaar de nieuwste methode van Veilig
Leren Lezen (Kim-versie) ook op onze school te gaan
gebruiken. De nieuwste leesdidactiek is hierin opgenomen waarbij het automatiseren ook via allerlei digitaal
materiaal verbeterd is. Er is een verbeterde relatie
tussen het lezen en spellen in aangebracht en telkens
wordt er 1 nieuwe letter naast reeds gekende letters
aangeleerd. De nieuwe techniek van het zoemend lezen is ook in de methode opgenomen. Gezien de

Moerbeihof: 6440330
Zuidkil: 6440316
Lindenzoom: 6411865
Boeieraak: 6410609

Beste betrokkenen,
Op 1 juni heb ik meegedaan aan
Alpe d'Huzes. Uiteindelijk ben ik 4x
omhoog gefietst, en heb ik mede
door het zendingsgeld van deze
school hiermee bijna €3000 opgehaald voor onderzoek naar kanker.
Ik wil u hier heel hartelijk voor bedanken!
Erik Blok
Oud-leerling

HOOP VOOR ALBANIË
Vorige week mochten we het bedrag bekend maken
dat de sponsorloop opgebracht heeft. Op onze
hoofdlocaties werd symbolisch een cheque overhandigd aan een medewerker van de Stichting Hoop
voor Albanië. De kinderen van de Prins Florisschool
hebben maar liefst een bedrag van € 9.192 bij elkaar
gelopen!! We danken ook u voor uw medewerking
om dit te realiseren.
VAKANTIE
Na een 'bewogen' jaar met o.a. een groot aantal verhuizingen, afwijkende schooltijden , verbouwingen
en een openingsfeest gaan we met zijn allen genieten van een verdiende vakantie. We hopen ook voor
u met uw gezin op heel fijne weken en we zien elkaar
op maandag 21 augustus weer graag in goede gezondheid terug.

KIND OP MAANDAG

AGENDA
3 juli

Afscheidsavond groep 8

7 juli t/m 18 aug

Zomervakantie

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl

LIED VAN DE MAAND
Dank U voor deze nieuwe morgen
(Nieuw Liedboek 218)

MR-MEDEDELINGEN
Op dinsdag 19 september is de eerste MR vergadering van het volgende schooljaar.

Sommige dingen kun je niet tegenhouden. Dat de
zon gaat schijnen bijvoorbeeld. Dat de wind gaat
waaien, dat de vogels gaan fluiten… je hebt er geen
invloed op, het gebeurt gewoon. En ook wat mensen
doen is soms niet te stoppen. Misschien gebeurt het
bij u aan tafel ook wel eens dat uw kind niet te stoppen is in zijn vrolijke verhalen of drukke gedrag. Zelfs
als hij of zij er zijn best voor doet, lukt dat niet; het
zit er nu eenmaal in en het moet eruit.
Deze weken lezen we bijbelverhalen over iets dat
niet te stoppen is. Het is de wind van Pinksteren die
de leerlingen van Jezus de wereld in blaast, en daarom kunnen ze niet anders dan doorgaan. Wat Jezus
aan hen verteld heeft, vertellen zij verder. Over Gods
liefde en echt geluk. Over hoe het leven anders kan
worden. Net als Jezus zelf, merken ook de apostelen
dat er mensen zijn die willen dat ze ophouden. Maar
ze kunnen niet. Zelfs niet als ze gevangen worden
gezet en worden tegengewerkt. Hun verhaal is niet
te stoppen, het blijft zijn weg zoeken door de wereld.
Aan het eind van het schooljaar ronden de kinderen
veel dingen af. Voor velen zijn het de laatste weken
in deze klas, met deze leerkracht, met bekende spullen om zich heen. Maar naast die dingen die voorbij
gaan, zijn er ook dingen die altijd doorgaan. De verhalen die op school verteld en verkend worden, houden niet op als het vakantie wordt. Ze gaan altijd
door, en vroeg of laat kom je ze weer ergens tegen.

