O.B.S. De Flecht
LIPPENHUIZEN

NIEUWSBRIEF oktober 2018
Lippenhuizen, 6 oktober 2018
Aan de ouder(s) /verzorger(s),
Kinderboekenweek thema VRIENDSCHAP gecombineerd met de Zakelijke ouderavond
Op woensdag 3 oktober hebben wij gezamenlijk de Kinderboekenweek geopend in de
activiteitenzaal.
Op dinsdagavond 16 oktober is er de afsluiting van deze Kinderboekenweek voor de ouders,
verzorgers en belangstellenden. We verwachten alle kinderen om 18.25 uur op school in hun
lokaal. Alle kinderen gaan deze avond een bijdrage leveren. In de activiteitenzaal laten de
kinderen van alle groepen een presentatie/optreden zien, die te maken heeft met de
Kinderboekenweek.
Er is een boekenverkoop en in de barzaal is een kraampje van de OR/MR. Hier kunt u tevens een
kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er limonade. U kunt u vragen stellen aan de OR
en MR leden en inzage krijgen in het financiële jaarverslag. De overige beleidsstukken worden u
via de mail opgestuurd.
U bent van harte welkom. Kom erbij.
Ook willen wij de actie “Sparen voor de schoolbieb” van boekhandel Planteyn onder uw aandacht
brengen (voor informatie zie de doorgestuurde mail).

Art Super
Alle kinderen gaan op dinsdag 6 november weer naar de
Witte Kerk te Hemrik om daar de tentoonstelling te
bezoeken van ongeveer 50 kunstenaars.
In deze week gaan de leerlingen zelf een kunstwerk
maken onder begeleiding van een kunstenaar.
De gemaakte kunstwerken kunt u komen bewonderen
op dinsdagavond 13 november van 18.00-19.30 uur in
de Witte Kerk in Hemrik

Kerstmusical
Dit jaar wordt er weer op vrijdag 21 december en zaterdag 22 december in de Piterkerk een
kerstmusical opgevoerd. ,,Het gebeurde in…… Betlehem,,
Alle kinderen hebben een brief gekregen met een opgavestrookje.
Dit strookje graag voor 12 oktober inleveren bij juf Ria
De informatiemiddag voor de ouders van de deelnemende kinderen is donderdag 18 oktober van
14.00-14.30 uur in de gymzaal.
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Nieuws uit de bibliotheek – oktober
Uitleg leesniveaus
Om te weten welke boekjes kinderen kunnen lezen, is het AVI-systeem handig. Maar hoe werkt dit
precies en wat betekenen de letters? Een korte uitleg:
Hieronder staan de eerste vier leesniveaus. Dit zou een kind ongeveer moeten kunnen lezen in de
bijbehorende groep en periode van het jaar:
Starten met lezen – (S): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep. Er zijn alleen
woorden gebruikt die klankzuiver zijn, je hoort dus wat je leest.
Midden groep 3 – (M3): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep, maar de woorden
mogen nu ook niet-klankzuiver zijn, je hoort hierbij iets anders dan je leest zoals de woorden beer
(je leest beer, maar hoort bir).
Eind groep 3 – (E3): De woorden van de tekst zijn één- en tweelettergrepig.
Midden groep 4 – (M4): De woorden van de tekst bestaan vooral uit een- en tweelettergrepige
woorden. Daarnaast worden er ook woorden met drie lettergrepen geïntroduceerd.
Hierna vind je de boeken bij de A-leesboeken voor kinderen van ongeveer 6 tot 9 jaar, de Bleesboeken voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar
Vraag de leerkracht welk leesniveau jouw kind leest, de bibliotheek kan u daarna verder helpen.
Boekentips:

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Namens het team,
Matty Jongstra
Directeur obs de Flecht
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Groep 7 en 8

