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Lekker lezen
Zoals u weet, vinden wij het erg belangrijk dat uw kind wekelijks Nederlandse boeken leest.
Veel lezen is niet alleen leuk, maar helpt ook bij het vergroten van de Nederlandse
woordenschat, leesnelheid en spelling. Veel lezen en voorlezen is vaak de sleutel tot het
succesvol doorlopen van groep 1 tot en met 8 op De Vaarboom.
Wij stimuleren alle kinderen vanaf groep 3 een leesboek uit te zoeken dat past bij hun eigen
AVI niveau. Deze niveaus zijn uiteraard bekend bij de leerlingen zelf, maar mocht u toch een
vraagje hebben, neem dan contact op met de leerkracht. Onze biebouders zijn ook op de
hoogte van de AVI niveaus van de kinderen, dus kunnen helpen bij het zoeken van een
passend boek. Op deze manier kunnen kinderen ook thuis oefenen om weer een stapje
verder te komen op de AVI ladder.
Sinds begin januari komen de ouders van de kleuters al om 12.30 uur naar school om samen
met hun zoon of dochter een biebboek uit te zoeken. Door de ouders te betrekken bij het
zoeken naar een leuk en interessant biebboek hopen we het thuislezen te bevorderen en
meer diversiteit aan te brengen in het soort boeken dat door onze jongste leerlingen wordt
gelezen.

Cito toetsen
In januari en februari zijn onze leerlingen druk bezig geweest met het maken van
verschillende CITO toetsen. Bij de kleuters wordt door middel van een CITO kleutertoets
voornamelijk getest hoe hun Nederlandse woordenschat zich vergelijkt met het
woordenschatniveau van leerlingen in Nederland.
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 maken twee CITO toetsen die zich richen op
leesvaardigheid. Met behulp van de AVI toets wordt het technische leesniveau bepaald en
de CITO begrijpend lezen toets controleert in hoeverre leerlingen het Nederlands ook
daadwerkelijk begrijpen.
Het doel van het afnemen van CITO toetsen is het bepalen van het niveau van uw kind ten
opzichte van kinderen in Nederland. Tevens kunnen de leerkrachten de ontwikkelingen van
uw kind ten opzichte van voorgaande jaren in beeld brengen.
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Aanmeldingen September 2018
De aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar stromen binnen en de leerkrachten gaan
binnenkort weer aan de slag met het samenstellen van de groepen per september 2019.
We hopen uiteraard dat al onze huidige leerlingen ook per september onze lessen blijven
volgen. Mocht u besluiten te stoppen met De Vaarboom, zou u dit dan zo spoedig mogelijk
aan ons kunnen doorgeven.

Koningsdag
Op zaterdag 27 april vieren we Koningsdag op De Vaarboom.
Dit jaar organiseren we weer voor alle kinderen van onze
school een spelletjescircuit. We willen dit jaar ook weer alle
ouders uitnodigen zodat we gezellig met zijn allen dit “oranje
feest” kunnen vieren. Het leerkrachtenteam gaat binnenkort
nadenken over de invulling van deze feestelijke ochtend. We
zullen u zo spoedig mogelijk per e-mail meer informatie
sturen.
Net als voorgaande jaren zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om te
helpen met het klaarzetten en begeleiden van de spelletjes. Interesse? Laat het dan even
weten.

Nieuws uit groep 1
Gedurende de afgelopen drie zaterdagen zijn alle leerlingen van groep 1 veranderd in kleine
kunstenaars! Met verf, kwasten, kleurpotloden, lijm en papier hebben we prachtige
kunstwerken gemaakt. Van Mondriaan tot een zelfportret en een groot schilderij met
vlekken, we hebben het allemaal geprobeerd. Verder hebben we ook geoefend met de
namen van de verschillende kleuren, geluisterd naar mooie verhalen over kunstenaars en
met Nijntje een museumbezoek nagespeeld aan de verteltafel.
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Natuurlijk willen de leerlingen, net als echte kunstenaars, hun prachtige kunstwerken graag
aan iedereen laten zien. Wij willen alle ouders van de leerlingen in groep 1 daarom
uitnodigen om een bezoek te brengen aan ons eigen museum . Vergeet daarbij niet eerst
een zelfgemaakt kaartje te kopen bij de ingang.
Wanneer:
Hoe laat
Waar:

Zaterdag 16 maart
12.30 – 12.45
het klaslokaal van groep 1

Vanaf 23 maart gaan we ons bezighouden met een nieuw thema: Wat loopt en vliegt daar?
Een vrolijk thema over dieren op de boerderij. Meer informatie over dit thema volgt snel per
e-mail.

Nieuws uit groep 2
Wilde dieren
Groep 2 heeft de afgelopen weken heel veel geleerd over
wilde dieren. We hebben gezien hoe je in het wild een
krokodil vangt en hoe gevaarlijk het is om tussen de
haaien te zwemmen. We hebben gelezen over hoe
schildpadden eieren leggen op het strand en dat een
olifant iedere dag wel 7 kruiwagens vol poept!
De komende weken gaan we alles leren over de levenscyclus van planten en dieren. Hoe
wordt een zaadje een plant? Hoe verandert een rups in een vlinder? En wat gebeurt er met
kikkerdril?

Nieuws uit groep 3 en 4
Zaterdagochtend, 9.30 uur, een grote groep kinderen stroomt het klaslokaal binnen. Geen
voetbal, geen zwemles, geen uitslapen.... Allemaal komen ze binnen met een tas vol
snackjes, drinken en een boek. Om Nederlands te leren! Maar hoe doe je dat?
Sommigen spreken (soms) thuis Nederlands, sommigen doen dat alleen op de Vaarboom. En
dan krijgen ze een hele ochtend allerlei lastige taalonderwerpen voor de kiezen!
Daar zit je dan en moet je werken aan de moeilijke klanken als oe (nee, geen engelse oo!) of
eu (ja, die van neus!) of ui (hmm, van duif?), die moet je dan herkennen en kunnen
plaatsen... Of je werkt aan lange klanken, korte klanken, tweetekenklanken... Hemeltje lief!
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Niet alleen wordt er gevraagd die klanken te herkennen, je moet ze ook kunnen lezen en
schrijven! Gelukkig zijn er werkbladen en oefenboekjes met verschillende plaatjes die
kunnen worden ingekleurd, anders was het misschien wel erg droge kost!
Na een bezoekje aan de bieb, is het tijd voor snack en buitenspelen. Grappige is dat alle
kinderen spontaan in het Engels overschakelen om hun sociale contacten te onderhouden!
Terug van het buitenspelen gaan de kinderen aan de slag met lezen of grammatica, alvorens
ze mogen luisteren naar een programma van Huisje, Boompje, Beestje. Elke keer een ander
onderwerp waar Raaf met zijn vriend Erik, Fahd of Carlijn dingen gaat onderzoeken en
uitproberen. Helaas is Raaf niet altijd geduldig en kan het nog wel eens zijn dat dingen mis
dreigen te gaan. Spannend dus!
Tuurlijk, televisie kijken is wel leuk, maar begrijp je al dat Nederlands wel? Dat moeten we
toch even zeker weten, dus krijgen de kinderen daar vragen over die niet altijd even
makkelijk zijn! En na zo'n lange ochtend vol Nederlandse oefeningen, is er eindelijk tijd voor
een Nederlandse knutsel, die vaak samengaat met het vorige onderwerp. Dus knutselen op
z'n Nederlands, dat is echt heel moeilijk!!!
En dan gaat er binnenkort nog weer iets nieuws gebeuren. Tot
nu toe hebben de kinderen vooral gewerkt aan luisteren,
herkennen, schrijven, lezen, begrijpen en inwendig vertalen.
Over een paar weken gaan de kinderen van groep 4 ook een
spreekbeurt houden. Dan worden ze gevraagd om tenminste
vijf minuten over iets in het Nederlands te vertellen dat zij
heel erg leuk vinden. De kinderen mogen zelf iets uitzoeken
om over te vertellen en met plaatjes en voorbeelden kunnen
ze de andere kinderen laten zien en horen wat er zo leuk aan
hun onderwerp is.

Nieuws uit groep 5, 6, 7 en 8
In groep 5, 6, 7 en 8 werken we elke week hard om verder te komen met Nederlands lezen,
luisteren, schrijven en spreken. Alle leerlingen zijn goed vooruit gegaan met hun technisch
lezen tijdens het AVI-toetsmoment. Dit oefenen we elke week door leesrijtjes te lezen met
verschillende moeilijkheden. Ook lezen we in de leesboeken uit de schoolbibliotheek, niet
alleen thuis, maar ook in de klas. We zijn begonnen met de eerste boekbesprekingen.
Duidelijk is dat dit jaar de boeken van ‘De waanzinnige boomhut’ opnieuw populair zijn!
Heel veel kinderen hebben verschillende boeken uit deze serie gelezen, in het Engels, maar
ze zijn er gelukkig ook in het Nederlands. Alleen al over de illustraties zou je uren kunnen
kletsen:
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De eerste klassenkrant is bijna klaar. De meeste kinderen hebben hun tekst op de computer
getypt. Het hele proces van zelf iets bedenken, op papier zetten en verbeteren hebben ze
dan al doorlopen. Spelling is daarbij in eerste instantie niet zo belangrijk, daar gaan we pas
op het eind mee aan de slag. Alles wat in het andere lesdeel ‘spelling’ geleerd is, door
verschillende categorieën en regels te leren, kunnen de kinderen dan zelf verbeteren.
Met Nieuwsbegrip werken we elke week aan begrijpend lezen en pikken we wat mee van
wat er (vooral in Nederland) actueel is. Zo zijn we bezig geweest met een tekst over de
superbloedwolfmaan, een zeer zeldzame maan die op 21 januari te zien was. De strategie
‘verbanden leggen’ kwam bij deze tekst aan de orde. We gaan nu verder met een tekst over
carnaval en de strategie ‘vragen stellen’. Elke les sluiten we af met het kijken naar een
aflevering van De Buitendienst. Vragen hierover gaan mee als huiswerk, zodat er thuis ook
gericht Nederlands gesproken kan worden, over onderwerpen die misschien niet zo snel aan
bod komen. Een aantal voorbeelden hiervan: ‘Soja, de superboon?!’, ‘Liefde op de eerste
geur’ en ‘Kleine beestjes, de superhelden van de aarde’.

Huishoudelijke mededelingen
-

-

We willen u erop wijzen dat ouders en kinderen vanaf 9.20 welkom zijn in de klas en
willen u dringend vragen om op tijd op school aanwezig te zijn, zodat we
daadwerkelijk om 9.30 uur met de lessen kunnen starten. Onze leerkrachten willen
het maximale uit de ochtend halen en optimaal gebruik maken van de beschikbare
tijd. Bovendien werkt het storend voor andere leerlingen in de groep als kinderen te
laat de les in komen. We willen u bij deze hartelijk danken voor uw medewerking.
LET OP! Voor veel basisscholen begint op vrijdag 5 april de paasvakantie. Op De
Vaarboom hebben we op zaterdag 6 april nog gewoon een ochtendje les.
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Belangrijke data
6 april 2019
13 en 20 april:
27 april:
25 mei en 1 juni:
6 juli:
13 juli:

Laatste lesdag van tweede trimester
Paasvakantie
Start derde trimester en Koningsdag
“Half term” vakantie
Rapporten
Laatste schooldag

