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Kerstviering
Dit jaar geen kerstdiner, geen kerstvoorstelling, geen
kerstreis buiten en zelfs geen kerstontbijt. We vinden
dit voor u, voor onszelf, maar vooral voor de kinderen
heel erg jammer. In de klassen hebben we dinsdag
nog wel een gezellige dag gehad, gelukkig. Toch
hopen we zo’n abrupt einde van een kalenderjaar
nooit meer mee te maken.
Ondanks alle perikelen en extra maatregelen wensen
we iedereen toch fijne feestdagen en een gezonde
vakantie!

Lekker (voor)lezen in de
kerstvakantie!
Kinderen die in de vakantie lezen, houden hun
leesvaardigheid op peil. Lezen in de vakantie zorgt
ervoor dat het leesniveau, waar de kinderen het hele
jaar hard aan werken,
behouden blijft of zelfs
stijgt. Dit is belangrijk
omdat na de vakantie de
leerstof direct verdergaat.
Uit wetenschappelijk
onderzoek en uit ervaringen van leerkrachten in het
basisonderwijs blijkt dat het leesniveau van veel
kinderen in de Kerstvakantie
terugloopt, doordat er niet
meer dagelijks geoefend
wordt. Het gevolg is dat de
kinderen bij de start van het
nieuwe kalenderjaar niet
meer het leesniveau hebben dat ze eerst hadden. Ook
wel de vakantiedip van het lezen genoemd. Blijf dus in
de Kerstvakantie lekker lezen met uw kind.
Of geef als ouder het goede voorbeeld door gezellig
tegelijkertijd met uw kind zelf een boek te lezen. Ook
voorlezen is heel nuttig en gezellig!

Trefwoord
Kerstfeest gaat over nabijheid en naar elkaar
omkijken. Over een licht ontsteken voor mensen die
in het donker zitten en voor hen die onze aandacht
om welke reden dan ook extra nodig hebben.
Om de viering toch een beetje door te laten doorgaan,
is er door de methode Trefwoord speciaal materiaal
ontwikkeld voor een kerstviering thuis. Met dit
materiaal wordt een aantal kant-en-klare activiteiten
gegeven die kinderen anders in de kerstviering op
school hadden beleefd. Bij de viering voor thuis zit
ook het nieuwe kerstprentenboek ‘Op tijd voor het
lichtfeest’ van Lynette de Ruijter en Paul Oole. U kunt
dit mooie e-boek thuis met uw kinderen bekijken en
(voor)lezen.
Het materiaal voor de viering is te
vinden via deze
url: www.trefwoord.nl/kerst-thuis

Zwangerschapsverlof juf Marije
Op 16 februari begint het zwangerschapsverlof van juf
Marije. We zijn blij dat we een goede vervanger voor
haar hebben gevonden! Joy Liebe gaat juf Marije in
groep 3/4 in ieder geval tot de zomervakantie
vervangen. Joy is geen onbekende, ze was vorig jaar
ook al geruime tijd op
De Schans. Ze zal na de
kerstvakantie ook voor
de noodopvang op onze
school aanwezig zijn.
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Belangrijke data
17 december

Deze week: Schansinfo 8

21 december –
3 januari
25 december

Kerstvakantie

26 december

2e kerstdag

4 januari

Weer (digitaal) naar school

6 januari

Juf Jolanda jarig!

1e kerstdag

Kerst vakantie
De kerstvakantie is inmiddels voor alle kinderen
begonnen. We hopen de kinderen allemaal digitaal
gezond en wel te begroeten op maandag 4 januari.
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