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Waarom lezen zo belangrijk is
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van je kind. Voor elke leeftijd en elk leesniveau zijn
mooie boeken aanwezig op school. We vinden het ook fijn om te merken dat er veel kinderen
boeken lenen bij de bibliotheek. Lezen opent een deurtje naar een andere wereld, het
stimuleert de fantasie en daarnaast is het fantastisch voor zowel de taal- als de sociale
ontwikkeling van je kind. Dit is belangrijk en handig op de basisschool! Het is goed om in de
gaten te houden dat elk kind hierin zijn eigen ontwikkeling doormaakt, op zijn of haar eigen
tempo.
Even lekker wegdromen
Wist je dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is? Dit geldt voor zowel kinderen
als volwassenen. Op de eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannen. Het geeft je kind
een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie!
Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg
kan dromen bij een verhaal.
Vergroten van de woordenschat
Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er helemaal
een wereld voor ze open. Niet alleen werkt je kind aan een uitgebreidere woordenschat, ook
is het goed voor de algehele taalontwikkeling. Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven,
grammatica, zinsbouw en spelling. En daar heeft je kind op school weer veel profijt van!
Sociale ontwikkeling
Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek. De
een is verdrietig, terwijl de andere zich misschien weer schuldig voelt. Je kind ontdekt
meerdere kanten van een verhaal en leert zich in te leven in de (hoofd)personen. Dit heeft
een positief effect op de sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen.
Kortom: het stimuleren van het lezen van een boek heeft een positief effect op ieder kind.
Wij wensen iedereen veel leesplezier!
Juf Wilma en juf Alice.
Verhuizen.
Nog even en dan is het echt zover. Het verbouwen/renoveren is klaar en alle groepen
kunnen bijna verhuizen naar hun uiteindelijke plek in ons nieuwe gebouw.
Het verhuizen van de groepen naar de nieuwe plek, zal in fases moeten gebeuren en is nog
wel een aardig logistieke onderneming.
Het gaat als volgt:
•

Op woensdag 9 december zijn de groepen 1 en 2 vrij in verband met de verhuizing

•

Op vrijdag 11 december zijn de groepen 3 en 4 vrij in verband met de verhuizing.

•

Op maandag 14 december zijn de groepen 5 t/m 8 vrij in verband met de verhuizing.

•

Vanaf dinsdag 15 december zijn dan alle groepen gehuisvest in het nieuwe gebouw.

Kerst.
Hoewel Sinterklaas nog gevierd moet worden, is de kerstcommissie van de AC bijeen
geweest om na te denken over de invulling van het kerstfeest.
Door de beperkende maatregelen van Covid-19 zullen we dit jaar een aangepaste
Kerstviering op school hebben. Hierdoor zijn de kinderen op donderdagmiddag 18 december
niet vrij!
De kinderen hebben op 18 december gewoon de gehele dag school. De viering zal onder de
reguliere schooltijd in de eigen groep plaats vinden. Natuurlijk wordt er voor een feestelijke
kerstlunch gezorgd, volledig Covid proof. Is uw kind een grote eter, dan is het verstandig om
voor de lunch toch nog een extra broodje mee te geven. Wilt u eventuele voedselallergieën
doorgeven aan de leerkracht van uw kind via de Parro-app.
Groet Kerstcommissie.

