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Corona
En weer zijn de Corona-maatregelen
aangescherpt. Geheel terecht natuurlijk, het
aantal besmettingen loopt te snel op. Het
betekent voor ons wel dat de gymdocent, de
muziekdocenten en de drama- en dansdocenten niet bij ons op school mogen
komen. We houden ons strikt aan de
maatregelen. We moeten er niet aan denken
dat de scholen weer dicht gaan.

Maar de muzieklessen in de groep bij de juf gaan gelukkig wel
door.

Leesmethode Atlantis
We gaan het derde fusiejaar in. En we zijn nog
steeds ‘aan het bouwen’ van De Opstekker.
Voor dit schooljaar hebben wij de nieuwe
leesmethode Atlantis ingevoerd.
Atlantis – dé methode voor
plezierig en effectief leesonderwijs
In Atlantis worden technisch en
begrijpend lezen volledig
geïntegreerd aangeboden. Kinderen
leren teksten vlot, vloeiend en
met begrip te lezen.
Omdat leesplezier de basis is voor
leessucces, staat de leesbeleving in

elke les centraal. Daarnaast biedt
Atlantis speciale leesplezierlessen aan.
Dankzij het unieke
didactische differentiatiemodel kan
Atlantis gemakkelijk en effectief
worden ingezet
in (combinatie)groepen met grote
niveauverschillen.

Leesplezier moet de boventoon voeren. Het
blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen In
Nederland hard achteruit gaat. Volgens
Lubach heeft dit alles te maken met het vak
‘begrijpend lezen’. Het is zeer de moeite
waard om deze aflevering van ‘Zondag met
Lubach’ terug te kijken. Want al is het satire,
er ligt zeker een kern van waarheid in
verscholen.
We spreken op school dan ook niet meer van
het vak Begrijpend Lezen, maar het vak Lezen
staat op het rooster.

Frysk
Momenteel hebben wij
nog geen doorlopende
leerlijn van het Frysk. De
Fryske taal komt veel bij
ons op school aan bod en we zullen op termijn
hiervoor beleid gaan maken.
Omdat wij nog een school in opbouw zijn,
hebben we prioriteiten moeten stellen. Frysk
is niet als prioriteit aangemerkt.
De AFUK is bezig met het uitgeven van de
boekserie ‘Keimpe
de krokodil’. Het
eerste nummer is
gereed en heet
‘Rinne mei Jep’. Dit
boekje kunt u
gratis ophalen uit
de bibliotheek
tijdens de Fryske
Voorleesweek.
Deze vindt plaats
van 26 t/m 30
oktober. Veel
leesplezier
toegewenst!

Ventilatie
Vanwege de Corona, moeten onze lokalen
goed geventileerd worden. We zitten in oude
gebouwen en onze ventilatie bestaat uit het
open zetten van de ramen en dan het liefst
tegenover elkaar, zodat het
lekker kan doortochten. Het
betekent ook dat de
temperatuur aardig naar
beneden gaat. 15, 16
graden is er al gemeten en
dan moet de winter nog
komen. We zien het wel.
Alhoewel de kinderen
weinig klagen over de kou,
verzoeken wij u wel om uw
kind laagjes aan te laten
trekken en wellicht altijd
een vest mee te geven.

Verkeersveiligheid
Nu het weer slechter wordt, valt het ons op
dat er meer kinderen met de auto worden
gebracht. Dit is begrijpelijk, maar houdt u
a.u.b. de verkeerssituatie goed in de gaten.
Parkeer niet voor de ingangen van de
schoolgebouwen. Dit levert soms gevaarlijke
situaties op. Houd kinderen die lopen of
fietsen altijd in de gaten. Zij moeten een
veilige toegang hebben tot de school.

Afsluiting van de Kinderboekenweek

Agenda
6-11
11-11
4-12
18-12
21-12 t/m 31- 2021

Schoolontbijt
Sint Maarten (geen schoolse
aangelegenheid)
Sinterklaasfeest op school
Kerstfeest op school
Kerstvakantie

