NIEUWSBRIEF
OBS Delftlanden | Zandzoom 19 | 7814 VH Emmen | 0591-677705 | locatieleider@obs-delftlanden.nl | www.obs-delftanden.nl

AGENDA

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL

11 februari
Adviesgesprekken groep 8

12 februari
Adviesgesprekken groep 8

13 februari
-Afsluiting thema: techniek
(11.45 –12.15 uur)
-Lesprogramma voor de kinderen van groep 5 en 6 i.v.m.
het project: Delftlanden maakt
(kinder)dromen waar!

14 februari
GMR

16 februari
Start voorjaarsvakantie
(t/m 24 februari)

25 februari
-Weer naar school
-Leerlingenraad vergadering

26 februari
Informatieavond voor de ouders
en de kinderen van groep 5 en 6
i.v.m. het project: Delftlanden
maakt (kinder)dromen waar!

28 februari
Luizencontrole

Nieuw rapport voor groep 1 en 2

Voorlezen is belangrijk!

Op vrijdag 8 maart krijgen alle kinderen hun
rapport mee naar huis.
Het rapport van groep 1 en 2 is vervangen
door een nieuw rapport. Het nieuwe rapport
is zo ontworpen dat de ontwikkeling van het
kind overzichtelijk is weergegeven. Ook de
pijlers van EGO (welbevinden en betrokkenheid) zijn expliciet aanwezig.
Binnen het welbevinden bekijken we of het
kind zich op school thuis voelt, of het in zijn
sas is, of het zich als een vis in het water
voelt, of het zich veilig voelt in de groep en
zichzelf durft te zijn, of het ontspannen en
aanspreekbaar is en zelfvertrouwen uitstraalt.
Met de betrokkenheid geven we aan in welke mate het kind in zijn activiteiten opgaat,
of het makkelijk tot spel komt, of het vaak
geboeid en intens bezig is en geniet van uitproberen en exploreren.
Daarnaast komen de ontwikkelingsfases van
DORR terug in het rapport en uiteraard ook
de Cito resultaten.

Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit
onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag
worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch:
door voor te lezen komen kinderen in aanraking
met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. U kunt uw kind dus geen groter
plezier doen dan hem of haar voor te lezen.
De voordelen van voorlezen:
-voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
-voorlezen vergroot de liefde voor boeken
-voorlezen werkt rustgevend
-voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en
kind
-voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
-voorlezen draagt bij aan een toename van het
zelfvertrouwen
-voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
-voorlezen verhoogt de concentratie
-als er veel wordt voorgelezen,
zorgt dit er (vaak) voor dat
kinderen later ook meer zelf
gaan lezen

