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Regel van de maand
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Beste ouders/verzorgers,

In de week van 17
april heeft groep 8 de
Eind-Cito.

Koningsspelen
Continurooster:
Kleuters om 12.00 vrij
Groep 3 t/m 8 is om
14.00 vrij

We aarzelen niet om hulp te vragen
of om hulp aan te bieden.

Naast dat we genieten van het mooie weer staat
er weer een drukke maand op het programma.
Groep 8 start 17 april met de Eind-CITO. We wensen alle leerlingen veel succes!
Daarnaast staat 20 april de Koningsspelen op het
programma. We gaan er een leuke dag van maken! De kinderen van gr 1/ 2 zijn om 12.00 uur vrij
en de groepen 3 t/m 8 om 14.00 uur.
Team De Vlonder

Verjaardag
Komende maand waren de volgende
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kinderen jarig:
Koningsoptocht
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De bibliotheek
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Start meivakantie. De
meivakantie is van 27
april tot 6 mei.

Samen met de leesconsulente krijgt onze
bibliotheek op school al aardig vorm. De
nieuwe boeken zijn in de kasten geplaatst.
Nu willen we graag de bestaande boeken
ook voorzien van een nieuwe sticker.
Helpt u een uurtje mee op dinsdagmorgen
22 mei ? Opgeven kan bij Christina.

alvast gefeliciteerd!

De Bibliotheek in de school

De Koningsoptocht

Online cursus Dyslexie onder de knie

Op 26 april is het weer zover. We doen weer
mee met de Koningsoptocht in Hattem. In
de voorgaande week wordt de kar altijd
opgebouwd. Dit wordt gedaan door ouders en leerkrachten. Het zou fijn zijn als u
een keer kunt komen helpen! Vele handen
maken licht werk…..Er volgt nog een brief
met nadere informatie.

Tips & tools voor ouder en kind

Heerlijk toch, dat niet ieder kind hetzelfde is? Wel fijn
om handvatten te hebben om je kind te helpen. Zeker bij de basis: leren lezen & schrijven. De één heeft
er nou eenmaal meer moeite mee dan de ander.
Geen punt.

Belangrijker is het om te beseffen dat zelfvertrouwen
bijdraagt aan zijn/haar ontwikkeling. Natuurlijk pakken juffen en meesters hun rol hierin. Maar ook jij kunt
je kind helpen. In deze training krijg je tips en trucs die
jou en je kind verder kunnen helpen. Het draait o.a.
om inspiratie, oefeningen, informatie en verdieping.
Overigens hoeft je kind echt niet een stempel dyslexie te hebben om nuttige informatie & tips uit deze
online training te halen.

Je hoeft niet het hele programma te doorlopen, klik
gewoon de module aan die jou of je kind een nieuw
inzicht geeft, lol brengt of gewoonweg verder helpt.
Bepaal ook zelf het tijdstip, want Dyslexie onder de
knie is 24 uur per dag bereikbaar.

Doe er je voordeel mee!

Geraldine Galjee, bibliotheek Noord-Veluwe

Rijksmuseum
We zijn met de groepen 5 t/m 8 naar het
Rijksmuseum in Amsterdam geweest, als
afsluiting van het project
De Gouden Eeuw.
Hierover kunt u een blog lezen en de foto’s
bekijken op de website van school:
www.obsdevlonder.nl

