2020 – 2021

20 januari - nummer 7

Agenda
21 januari

Start Nationale Voorleesdagen

27 januari

Gewone online lesdag (studiedag wordt verzet)

1 en 2 februari

Adviesgesprekken groep 8 via Teams

8 februari

Weer naar school?

10 februari

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het thuisonderwijs zal zeker nog tot 8 februari doorgaan. In de bijlage vindt u het formulier wat u moet
invullen als u voor de komende weken gebruik wilt maken van de noodopvang. Dit formulier voor a.s.
vrijdag retour via directiebernadette@eenbes.nl.
De kinderen die deze week gebruik gemaakt hebben van de noodopvang heb ik voor volgende week en
de week erop op dezelfde dagen weer ingepland. Als de noodopvang dus hetzelfde blijft hoeven deze
ouders niet opnieuw dit aan te vragen middels het formulier. Zijn er veranderingen, lukt het toch om
geen gebruik te hoeven maken van de noodopvang dan hoor ik dit graag voor a.s. vrijdag.
We merken een flinke toename van de noodopvang. De noodopvang is geen recht, maar voor nood
bedoeld; als er écht geen andere oplossing mogelijk is dan is er noodopvang beschikbaar. Dit is dan
opvang en geen onderwijs. Kinderen kunnen naar school komen en zitten op school op een plek om het
werk te maken. Op dit moment is dit veelal in het eigen klaslokaal, maar dit wordt wel lastiger gezien de
toename.
We vragen u zo min mogelijk gebruik te maken van de benodigde noodopvang. Het is niet altijd even
gemakkelijk en vraagt soms veel creativiteit om opvang te regelen zodat u kunt werken.
Volgende week gaan we met het team evalueren en bekijken hoe het thuisonderwijs zijn vervolg moet
krijgen. Voor de een verloopt het prima, voor de ander is het erg lastig. We beseffen heel goed dat dit
niet altijd even gemakkelijk is, zeker als u zelf ook moet werken. Hou vol! Dank voor uw steun en het
motiveren van de kinderen.
Namens Team Bernadette,
Patrick Swinkels

Studiedag verzet
Op woensdag 27 januari stond een studiedag gepland. Die dag wilden we op andere scholen gaan
kijken naar welke rekenmethode ze daar hebben en hoe hun schoolconcept eruit ziet. Dit is een
waardevolle stap om straks te komen tot een nieuwe rekenmethode en een nieuw schoolplan. Echter
is dit nu niet mogelijk en zullen we op een later tijdstip, als het weer wel kan, dit alsnog oppakken. U
hoort van ons zodra we meer zekerheid hebben wanneer de scholen weer open zijn, welke dag als
studiedag wordt aangemerkt. Woensdag 27 januari zal er dus gewoon online les gegeven worden en
zijn de kinderen niet vrij.

Graag kinderen die volgend schooljaar 4 worden doorgeven!
Op school zijn we weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Dat begint met
inschatten hoeveel kinderen we in het nieuwe schooljaar op school zullen hebben. Als uw kind dit
schooljaar of komend schooljaar vier wordt, kunt u mij dat dan doorgeven (als u dat nog niet gedaan
hebt) via directiebernadette@eenbes.nl, graag met naam en geboortedatum. Als u buren, familie,
kennissen hebt waarvan het oudste kind nog niet naar school gaat, zou u ze dit dan willen doorgeven?
Hoe beter we dit weten hoe beter we de indeling kunnen maken. We zijn heel vroeg zodat alle Eenbes
scholen indien nodig tijdig personeel kunnen werven met het leerkrachten tekort dat er is. Alvast
bedankt!

Nationale voorleesdagen
Op donderdag 21 januari zouden we op school stil
staan bij de Nationale voorleesdagen.
Ook De Nationale Voorleesdagen ontkomen in 2021
niet aan een online editie.

De Nationale Voorleesdagen benadrukken het
belang van voorlezen bij peuters en kleuters.
Maar voorlezen blijft belangrijk, ook als kinderen
ouder zijn. Zowel op school als thuis is voorlezen
belangrijk.
Goed voor ontwikkeling
Voorlezen is gezellig en leuk, maar ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Niet alleen op
het gebied van taalontwikkeling en woordenschat, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Vooral aan
peuters en kleuters wordt veel voorgelezen. Van deze groep wordt 90% regelmatig voorgelezen. Maar
ook voor baby’s is voorlezen al belangrijk. Vooral verhaaltjes op rijm vallen bij hen in de smaak.
De lengte van het voorleesmoment hangt vooral af van het kind en zijn of haar spanningsboog. Bij
jonge kinderen is het het beste om te kiezen voor een kort verhaal dat je in een keer uitleest. Jonge
kinderen houden van herhaling. Daardoor leren ze het verhaal beter begrijpen en leren ze voorspellen.

Door met kinderen te praten over het verhaal gaan ze er actief mee om. Sommige kinderen komen
tijdens het voorlezen met vragen en opmerkingen, bij anderen zal je juist vragen moeten stellen.
Goed voor leesmotivatie
Hoe ouder de kinderen worden, hoe minder ouders voorlezen. Zo'n 40% van de kinderen tussen de
negen en twaalf jaar wordt thuis voorgelezen. De belangrijkste reden voor het niet meer voorlezen is
dan dat het kind zelf goed kan lezen.
Veel leerkrachten lezen op school voor, maar door de lockdown is het belangrijk dat ouders deze taak
overnemen. Als ouders zelf ook veel lezen en voorlezen is er een grotere kans dat het kind op latere
leeftijd ook meer gaat lezen.
Kinderen die veel worden voorgelezen leren dat lezen leuk is. En dat geldt niet alleen voor de lagere
groepen, maar ook nog voor kinderen uit groep 8. Voorlezen werkt ontspannend en prikkelt de
fantasie.
Zeker bij zwakke lezers heeft voorlezen een positief effect op de leesmotivatie, ze raken enthousiast
voor lezen. Bovendien komen ze in aanraking met boeken die passen bij hun cognitieve niveau.
Lezen én praten
Laat kinderen vooral ook praten over de boeken die ze lezen. Stimuleer met name de korte gesprekken
door eenvoudige vragen te stellen. Vraag wat leerlingen mooi vonden aan het boek, en waarom er
bepaalde dingen in gebeurden. Praat na over het einde en hoe het ook heel anders af zou kunnen
lopen.
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag 20 januari met een voorleesontbijt in het
AVROTROS-programma Zin in Zappelin op NPO3. H.K.H. Prinses Laurentien opent het evenement. De
Nationale Voorleesdagen duren tot en met zaterdag 30 januari.

Nieuws van buiten school
Carnaval vakantieactiviteiten met Laarbeek Actief !!
Het duurt nog eventjes, maar ben jij al
nieuwsgierig naar welke activiteiten er
komen gaan in de Carnaval vakantie ?
Kijk hieronder alvast op de website!
Inschrijven kan vanaf a.s. Maandag 1
februari 2021 om 18.00 uur.
www.laarbeekactief.nl

Nieuws van buiten school
Bibliotheek de Lage Beemden
De Online Bibliotheek is altijd open Onze bibliotheken zijn momenteel alleen geopend voor inleveren en het
afhalen van gereserveerde boeken. Maar online zijn we dag en nacht geopend! Installeer nu de gratis online
Bibliotheek-app op je tablet of smartphone en maak een keuze uit de enorme collectie boeken die online
beschikbaar is. Naast lezen kun je met de app ook luisteren naar de leukste boeken, waar en wanneer je maar
wilt.
Naar de online Bibliotheek app
Kom je er niet helemaal uit? Laat het ons weten via jeugd@bibliotheekdlb.nl en wij nemen contact met je op.
Nationale Voorleesdagen 2021: ONLINE pyjamafeest
Van woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Het doel
van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Voorlezen maakt je leuker!
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, zo komen peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden,
leren ze hoe een zin opgebouwd is en wordt hun woordenschat én taalbegrip vergroot.
ONLINE pyjamafeest
Natuurlijk gaan we voorlezen uit het Prentenboek van het Jaar Coco kan het! van Loes Riphagen. Dit jaar is het
pyjamafeestje niet in de Bibliotheek maar kun je het feestje gezellig thuis op de bank of in bed vieren. Trek je
pyjama aan, pak je liefste knuffel en luister samen online naar het verhaal van Coco. Wanneer je jouw
pyjamafeestje thuis houdt, dat bepaal je zelf. Het verhaal van Coco is namelijk te bekijken en beluisteren van
woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari. Dat kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl
Coco kan het!
Coco kan het! van Loes Riphagen is het Prentenboek van het Jaar 2021.
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat
als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze
samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar
vleugels uit te slaan?
Nationale Voorleesdagen 2021: Knutselactiviteit
Van woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens de
Nationale Voorleesdagen staat het Prentenboek van het jaar Coco kan het! van Loes Riphagen centraal.

Knutsel je eigen vogel Coco
Knutsel je eigen leuke, schattige, grappige Coco en breng haar
terug naar haar mama in het nest. Je maakt hiermee kans op het
prachtige prentenboek Coco kan het!. Doe mee en misschien
ben jij wel die geluksvogel!
In alle vestigingen van Bibliotheek De Lage Beemden staat op
het raam een boom met een nest. In het nest woont de mama
van Coco. Maar waar is Coco?
De Bibliotheek vraagt kinderen van 2 t/m 6 jaar om thuis een
leuke Coco te knutselen en haar terug te brengen naar haar
mama in het nest. De geknutselde vogels kunnen ingeleverd worden in de Bibliotheek tot en met zaterdag 30
januari 2021 tijdens de bemande uren. Alle vogels worden in de boom gehangen, zodat iedereen deze door het
raam kan bewonderen. Op 1 februari kiest de mama van Coco één vogel uit het nest. Deze geluksvogel wordt
beloond met het prachtige prentenboek Coco kan het!. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Vermeld ergens op je vogel ook nog je naam, leeftijd en telefoonnummer of e-mailadres.
Voor ideeën verwijzen we naar de website van Loes Riphagen. In korte filmpjes legt zij hier uit hoe je een vogel
kunt knutselen. https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina
Boekentips van kinderboekenmakers
Schrijvers en illustratoren komen veel op scholen en weten als geen ander welke boeken kinderen graag lezen.
Op www.lekkerlezen.nu delen zij hun enthousiasme. Ze tippen er de mooiste kinderboeken. Je kunt zoeken op:
• leeftijd - kies voor welke leeftijd je een kinderboek zoekt.
• soort boek - kies het genre.
• kinderboekmaker - selecteer tips van jouw favoriete kinderboekenmaker en kijk wat hij of zij adviseert.
• trefwoord Veel plezier met de lekker lezen tips.
SkillsDojo
Is het schoolwerk klaar en Netflix uit? Neem eens een kijkje op SkillsDojo. Hier kunnen kinderen van alles leren
over digitale vaardigheden, programmeren en robots. De website is ontwikkeld door ouders die op zoek waren
naar uitdagende materialen voor hun kind. Zij ontwikkelden zelf een flink aantal missies delen deze nu via
Skillsdojo.nl. Met stap voor stap instructievideo’s en duidelijke werkbladen.
Naar SkillsDojo.nl

