Lyyts NijS
Belangrijke data

Koningsspelen

21 april
22 april
05 mei
25 mei
26 mei
03 juni
21 juni
29 juni
30 juni

Koningsontbijt, om 12.00 uur zijn de leerlingen vrij
Vakantie tot en met 30 april
Bevrijdingsdag, leerlingen vrij
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Start Pinkstervakantie t/m 11 juni
En 22 en 23 juni kamp groep 6,7,8
Studiedag, leerlingen vrij
Kleintje dorpsfeest, spijkerdorp, leerlingen zijn om
12.00 uur vrij

Vrijdag 21 a.s. is het Koningsontbijt.
De leerlingen worden om 8.15 uur op school verwacht voor het ontbijt en om 12.00 uur kunnen alle
leerlingen bij school opgehaald worden en dan begint de vakantie. Op dit moment zijn er onvoldoende
aanmeldingen om te rijden naar Leeuwarden. Daarnaast zijn ook de weersvoorspellingen wat
onzeker. We gaan vrijdag niet naar het bos van Ypey, maar blijven op school. We zullen op school
spelletjes spelen met de leerlingen, je mag ook gezelschapspelletjes meenemen naar school.

Meesterlijk begrijpend luisteren
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die bij alle vakken op school en in je dagelijks
functioneren een belangrijke rol speelt. Begrijpend lezen en rekenen zijn ook de vakken die
opgenomen zijn in de plaatsingswijzer voor het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 6 worden de
resultaten van Cito begrijpend lezen en rekenen ingevoerd in de plaatsingswijzer en zijn daarmee een
belangrijk voor het advies naar het voortgezet onderwijs.
Begrijpend lezen start in de onderbouw met begrijpend luisteren!
Wanneer er een goede basis in de onderbouw wordt gelegd profiteren de leerlingen daar later van in
hun schoolcarrière. In de afgelopen periode zijn juf Fetsje en juf Sepkje naar een cursus “meesterlijk
begrijpend luisteren” geweest.
Onderdelen van deze cursus waren
– Het interactief voorlezen.
– Het hardop denkend voorlezen.
– Het inzetten van een breed tekstaanbod.
– Activerende en samenwerkings- werkvormen.
– Aandacht besteden aan diverse leesstrategieën.
– Doorgaande lijn in de onderbouw, gericht op een goede start van het begrijpend lezen.
– Woordenschat.
Woordenschat en kennis van de wereld om je heen zijn belangrijke pijlers voor het begrijpen van
gesproken en geschreven taal. Kinderen die veel voorgelezen worden en zelf veel lezen ontwikkelen
een grote eigen woordenschat. Dit heeft een positief effect op de schoolprestaties.

Tevredenheidsonderzoek
Inmiddels zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij ons bekend.
Het percentage ouders die de vragenlijst hebben ingevuld is slechts 24%. Dit percentage wordt als
laag gewaardeerd. (16% en 34% = laag) Natuurlijk willen we alle ouders die de lijst wel hebben
ingevuld heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Mogelijk is de lijst aan uw aandacht ontsnapt of
bent u tevreden over school, het is voor ons nu niet mogelijk om de uitslag als een goede weergave
van de mening van alle ouders te waarderen. De informatie die wij wel hebben zullen wij zeker serieus
nemen. Met de medezeggenschapsraad en het team zullen we de resultaten nader analyseren. De
conclusies en vervolgactiviteiten die hieruit naar voren komen zullen wij op een later tijdstip met u
delen. Belangrijk voor u is om te weten dat onze deur altijd open staat voor vragen, opmerkingen en
tips. Een goede communicatie tussen u als ouder en de school is een basis van waaruit wij willen
werken.
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