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April 2021
Belangrijke data:
Voor u alweer Nieuwsbrief nr. 3 van dit schooljaar.
Een bijzondere editie want deze keer staat het onderwerp
lezen centraal.
•
•
•

Waarom is lezen zo belangrijk?
Is voorlezen ook nog leerzaam voor het oudere kind?
Welke rol heeft u als ouder in dit proces?

Dit en nog veel meer in onze Nieuwsbrief. Gaat u er maar
even goed voor zitten met misschien wel een bakje koffie
of kopje thee en dan wensen wij u veel leesplezier.

Ons leerkrachtenteam
Zoals beloofd in de eerste Nieuwsbrief, bij deze de beloofde
foto van ons leerkrachtenteam! Door alle beperkingen lukte
het niet eerder deze te maken, maar we willen ‘m u niet
onthouden!

24-4-2021
Koningsspelen
1-5-2021
Bank Holiday weekend
15-5-2021&22-5-2021
Rapportgesprekken
5-6-2021
Bank Holiday weekend
19-6-2021
Schoolreisje Dublin Zoo

Vertrokken leerlingen
De afgelopen maanden
hebben wij afscheid
genomen van Emma in
groep 3 en Sean in groep
4. Wij gaan jullie missen.

Nieuwe leerling
Ondertussen is er ook weer
een nieuwe leerling gestart
op De Madelief. In groep 1
is dat Dante. Wij wensen
je heel veel plezier bij ons
op school

Babynieuws

VLNR: juf Kim, juf Bertine, juf Nicole en juf Isabel.
(Assistenten Cian en Celina staan niet op de foto)
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Op 12 februari is onze
secretaris Eefje bevallen
van een gezonde zoon:
Rowan!
Van harte gefeliciteerd,
Eefje, Jeroen en Leah!
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Ik - jij - wij - lezen
Voorlezen dat hoeft toch alleen maar bij kleuters? Daarna lezen ze toch zelf?
Nee, dat is dus echt een fabel. Ja, kinderen maken in groep 3 een start met het technisch
leesproces. En is het van groot belang dat ze vanaf dat moment leeskilometers maken. Maar
er zitten ook zoveel voordelen aan voorlezen. Dat zelfs kinderen met de leeftijd van 12+
jaar nog profijt van hebben van het feit dat voorgelezen worden.
Daarom hebben wij het volgende bedacht:
De activiteit

Ik - jij - wij - lezen

Samen met je kind kies je een leesboek uit de schoolbibliotheek. Samen krijgen jullie 3
weken de tijd om dit boek uit te lezen. Dit keer is er een grote taak voor JOU weggelegd, de
Nederlandstalige ouder, namelijk voorlezen. Houd je e-mail in de gaten voor meer
informatie over deze activiteit die 24 april van start gaat.

Uit welke boeken lezen de leerkrachten voor?
In groep 1/2 lezen wij op dit moment uit het
prentenboek 'Pluk van de Petteflet'. Het boek gaat
over Pluk en al zijn avonturen met zijn vrienden
en vijanden in de Petteflet. De kinderen vinden
het altijd heel leuk en interessant. Geschreven
door Annie M.G. Schmidt
Groep 3 en 5 worden aan het
begin van elke lesdag voorgelezen uit ‘De fantastische Meneer Vos’. In De
fantastische Meneer Vos neemt een charismatische vos het op tegen drie
boeren. Klassenjuf Kim koos voor deze klassieker omdat de leeftijden in
deze groep nogal uiteen liggen.
Het is een verhaal dat iedereen aanspreekt en zeker meerdere
malen gelezen of gehoord kan worden.

In groep 4 (juf Nicole) worden de kinderen voorgelezen uit het boek ‘De
Kleine Kapitein’ van Paul Biegel. In dit boek beleven de kleine kapitein, dikke
druif, Marinka en bange Toontje de wildste avonturen. Verhalen over
zeerovers, drakenpoorten, geheimzinnige eilanden en zo nog veel meer. De
kinderen zijn erg enthousiast want elke keer als het hoofdstuk uit lijkt te zijn
komt er een smeekbede of ik door wil gaan. Echt een lust voor groot en
klein.
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In groep 6,7,8 luisteren we naar het boek ‘Juf Braaksel’. Juf Brakel is de
nieuwe directeur op de school van Lotte en Thijs. Er verandert veel:
verjaardagen mogen niet meer gevierd worden, schoolreisjes
worden afgeschaft en voorstellingen of toneelstukjes zijn verboden. Groep
6 geeft haar de bijnaam: Juf Braaksel. Ze moeten van haar af zien te
komen!
Juf Braaksel is geschreven door Carry Slee.

De voordelen van samen lezen en voorlezen
1.

Leesoefening voor je kind:

Het is van belang dat kinderen blijven lezen. Niet alle kinderen vinden dit leuk. Door
afwisselend een stukje te lezen, krijgt je kind de helft van het verhaal ‘cadeau’ en kan het
zonder eigen inspanning genieten van het verhaal. Toch blijft je kind zo ongemerkt veel
oefenen.

2.

Juiste leessnelheid:

Doordat jij als ouder telkens een stukje van het verhaal leest, hoort je kind steeds wat een
goede leessnelheid is. Langzaam maar zeker zal je kind zijn leessnelheid gaan verhogen.

3.

Juiste intonatie:

Ook hoort je kind hoe je leest. Bij het voorlezen van een vraag gaat je stem bijvoorbeeld ook
omhoog. En als je een geheimzinnig stuk voorleest, ga je wat zachter praten. Zo leert je kind
van jou hoe je met gevoel voor het verhaal kan voorlezen.

4.

Motivatie:

Samen lezen is gezellig en voelt niet als oefenen. Samen lezen is dus de ultieme manier om
je kind gemotiveerd te houden om te lezen.

5.

Woordenschat:

Bij het uitkiezen van een boek kun je kiezen voor een hoger AVI leesniveau, in deze boeken
staan moeilijkere woorden. Hierdoor pikt je kind snel nieuwe woorden op.

6.

Samen praten over het verhaal:

Als je samen een verhaal leest, kun je telkens na een hoofdstuk of na afloop van het verhaal
samen over het verhaal praten. Dit zorgt ervoor dat je kind een positieve houding ontwikkelt
ten opzichte van lezen.
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10 redenen waarom je moet lezen
1. Van lezen word je slim.
2. Het stimuleert de taalontwikkeling van je kind.
3. Kinderen leren zich verplaatsen in een ander.
4. Lezen is een fijne manier om te ontspannen.
5. Lezen is goed voor de algemene ontwikkeling.
6. Kinderen die lezen zijn sociaal vaardiger.
7. Het vormt je karakter.
8. Jonge kinderen vergroten snel hun woordenschat.
9. Ze kunnen even ontsnappen aan de werkelijkheid.
10. Kinderen kunnen hun angsten en emoties herkennen in een verhaal.

Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Bij het inschrijven van uw kind op De Madelief heeft uw kind een gratis digitaal
jeugdlidmaatschap van het OBA erbij gekregen. Dit betekent dat uw kind toegang
heeft tot ruim 25.000 e-books en je via de luisterbieb kunt genieten van meer dan
2600 luisterboeken. Een uitgelezen kans om zo toch nog Nederlandse boeken te
kunnen lezen. Heeft u al een keer een kijkje genomen? Dit is zeker de moeite waard.
Wachtwoord vergeten? Neem dan even contact op met ebooks@oba.nl.
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