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Komende weken
Woensdag 24 maart is een vrije dag voor alle groepen.
Het team heeft deze dag een studiedag.
Verkeersveiligheid
We zijn ons ervan bewust dat de parkeervoorzieningen in en nabij de school niet
toereikend zijn zodat dat iedereen direct voor de deur kan parkeren. Hierdoor
ontstaan er soms onveilige of drukke situaties.
Binnen Oprooj heeft dit de aandacht van de leidinggevenden. We vragen ook de
medewerking van alle ouders hierin. Zeker nu de weersomstandigheden beter gaan
worden is het heel fijn als er zoveel mogelijk kinderen/ouders met de fiets naar
school komen! Dus kom naar school te voet of met de fiets!
En auto’s parkeren alleen in een parkeervak en zeker niet voor de deur bij
omwonenden of op de groenstroken.
Juf Marian
De komende week is juf Marian niet aanwezig op school wegens persoonlijke
omstandigheden. Juf Marjo is alle dagen in de groep van de Vrolijke Vuurvliegjes.
De ondersteuning van de bovenbouw wordt overgenomen door juf Annemarie.
Leesproject “Lezen is een feest”
We zien in alle stamgroepen dat er heel veel kinderen (en ouders) meedoen met het
leesproject. Lezen is behalve heel erg goed ook van groot belang voor de algehele
ontwikkeling van een kind. Wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dit:

Een lezende maatschappij
Om te beginnen heeft lezen een belangrijke plaats in onze kennismaatschappij.
Dagelijks worden we geconfronteerd met tekst: op verkeersborden, via e-mail, in de
krant, vacatures, programmaboekje van het cultureel centrum of de bijsluiter van
een medicijn. Op het werk bestaat 80 procent van onze bezigheden uit lezen en
schrijven. Geletterd zijn betekent dat je geen problemen ondervindt om teksten te
lezen, te begrijpen en te verwerken.

Hogere concentratie, rijkere taal
Naast een goede leesvaardigheid helpt lezen ook om ons concentratievermogen te
trainen. Neurologische studies van o.a. Stanford University concluderen dat lezen
een cognitief proces is waarbij hersenen de gelezen tekst omzetten in betekenis en
informatie, wat concentratie vereist. Hoe vaker je dus leest, hoe meer je dit proces
herhaalt. Hierdoor kan je ook andere taken geconcentreerder uitvoeren. Dat effect

op concentratievermogen is ook aanwezig bij baby's en peuters die worden
voorgelezen.
Voorlezen is dé uitgelezen manier om taalontwikkeling te stimuleren bij baby's en
peuters. De Nederlandse Stichting Lezen stelde vast dat kinderen die als baby
worden voorgelezen, later hoger scoren op taal. Tijdens het voorlezen horen ze
nieuwe woorden en structuren, wat hen op latere leeftijd stimuleert om actief met
taal aan de slag te gaan. Ook voor kinderen die zelf al kunnen lezen, blijft voorlezen
en lezen belangrijk voor hun taalontwikkeling, aldus Stichting Lezen.

Lezen als medicijn
Boeken zijn een middel tegen stress. Als je leest, ben je tegelijkertijd gefocust en
ontspannen. Je vergeet even alles rondom je – taken die je nog moet doen of
andere bekommernissen – waardoor je ook fysiek ontspant. Dat gebeurt minder als
je bijvoorbeeld tv-kijkt of op je smartphone bezig bent – hier sluit je jezelf niet
volledig af van de wereld rondom je. Uit onderzoek van Sussex University blijkt dat
zes minuten lezen per dag al helpt om stress met meer dan 68 procent te
reduceren.
Corona
Alle stamgroepen zijn weer heerlijk aan het werk en kinderen zijn volop bezig met
leren, spelen en ontdekken.
Wij zijn als Duizendpoot gelukkig nog niet geconfronteerd met corona gevallen
waardoor dat groepen in quarantaine zouden moeten gaan. Hopelijk kunnen we ons
onderwijs op deze manier blijven continueren.
Facebook
Kent u onze Facebookpagina al?
Neem eens een kijkje, zeer de moeite waard. Onze laatste post is een filmpje m.b.t.
een van de vier basisactiviteiten van het jenaplanonderwijs: gesprek.
Passend binnen de jenaplanessentie presenteren leren onze kinderen
spelenderwijs al vroeg welke vaardigheden je kunt inzetten om een presentatie te
kunnen houden.

Fijn zonnig weekend allemaal

