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Kalender november
10-11 clinics volleybal
11-11 Sint-Maarten
16-11 vergadering MR
17-11 clinics volleybal
18-11 7/8 schrijver op bezoek
v.a. 29-11 oudercontacten gr.
1/2 (uitnodiging volgt)

Volleybalclinics OSR

Informatie over NPO-gelden, deel 2
Leesonderwijs
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de gelden
die alle scholen in Nederland ontvangen in het kader van
het Nationaal Programma Onderwijs en over onze keuze
voor extra personele inzet.
In deze nieuwsbrief informeren we u over ons leesonderwijs.
Lezen is een belangrijk vak op school. Behalve om de reden
dat lezen leuk is (of zou moeten zijn), heeft lezen een
bewezen positief effect op woordenschat, spelling,
begrijpend lezen en schrijven.

Volleybalvereniging OSR
biedt de groepen 3 t/m 6 op
woensdag 10 en 17
november clinics aan (dit is in
plaats van de reguliere
gymles). Kinderen maken zo
op een leuke en speelse
manier kennis met volleybal,
en de vereniging hoopt
natuurlijk ook de kinderen
enthousiast te maken voor
deze sport en hun
vereniging.

Na tweemaal een periode van thuisonderwijs hebben we
naar aanleiding van citotoetsen en observaties vastgesteld
dat de resultaten voor het technisch lezen met name in de
groepen 6 en 7 (dit schooljaar groep 7 en 8) gedaald zijn
naar een matig niveau. Op het gebied van leestempo (de
citotoets DMT: aantal woorden per minuut) was het
gemiddelde niveau vorig schooljaar na de lockdown
gedaald naar onvoldoende (d.w.z. beneden onze gestelde
norm op basis van de kindkenmerken in deze groepen).

Schrijver op bezoek

Voor de aanpak van ons leesonderwijs hebben we
afgesproken om meer lestijd in te richten. Alle kinderen
starten dagelijks met leesonderwijs en lezen extra op andere
momenten. Leerkrachten hebben zich verdiept in literatuur
en actuele artikelen om vast te stellen welke interventies er
effectief zijn voor het leesonderwijs. Zo wordt er veel
gezamenlijk hardop gelezen om tempo en woordbeeld te
verbeteren en krijgen kinderen met onvoldoende leesniveau
extra instructie en oefening. Ook worden alle
leesbevorderende activiteiten en projecten van de

De kinderen van groep 7 en
8 gaan op 18 november de
beroemde
kinderboekenschrijfster
Tineke Honingh ontmoeten.
Momenteel lezen de
kinderen veel van haar
boeken, zodat het extra leuk
is om haar straks live te
ontmoeten en interessante
vragen te stellen.

Ook hebben we (in alle bovenbouwgroepen) gemerkt dat
de motivatie voor lezen is gedaald. De meeste kinderen
gaven aan dat ze thuis niet graag lezen en, behalve tijdens
de online lessen, thuis ook niet extra gelezen hebben.
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bibliotheek gretig aangepakt om uitvoering aan te geven.
Daarnaast is duidelijk dat onze schoolbibliotheek enorm gedateerd is. De uitstraling van de
boeken daagt niet alle kinderen uit tot lezen. Vanuit het NPO-budget hebben we ervoor
gekozen om een compleet vernieuwde bibliotheek in te richten. Daarbij krijgen we hulp van
Leesvink, een instantie met professionals die met ons meedenken over de inrichting en de aan
te schaffen boeken. De bibliotheek wordt o.a. verrijkt met actuele leesboeken, luisterboeken
en infographics, zodat lezen voor iedere leerling interessant kan zijn.
In december wordt een start gemaakt met de inventarisatie en het opruimen van de huidige
boeken. Mogelijk kunnen we te zijner tijd wel wat hulp gebruiken :-)
Na de af te nemen citotoetsen in januari evalueren we opnieuw ons leesonderwijs en de
resultaten. We brengen u daarvan op de hoogte.
Wat kunt u als ouder doen?
Wist u dat u als ouder óók invloed hebt op de leesontwikkeling van uw kind en er op internet
veel tips zijn te vinden? Voor meer informatie raden we deze websites aan:
Invloed ouders op leesontwikkeling
Tips voor leeskilometers thuis

Nachtwacht in Odoorn
Door Sera en Lieke uit groep 6
Welkom, wij gaan het hebben over de
Nachtwacht en over Rembrandt van Rijn.
De Nachtwacht is een van de beroemdste
schilderijen van de wereld. En die staat in
Nederland in het Rijksmuseum. De
Nachtwacht is gemaakt in 1642 dat is best
wel lang geleden. Als je de nachtwacht wil
kopen dan ben 500 miljoen euro kwijt
(waarschijnlijk niet). De Nachtwacht is echt
enorm groot. Hij is 3,63 meter x 4,37 meter.
Rembrandt staat zelf ook op het schilderij,
hij staat namelijk een beetje links in het
midden van boven tussen een man met een
hoed en met een helm, je ziet daar een oog
dat is zijn oog. Rembrandt van Rijn heeM 3
jaar aan De Nachtwacht gewerkt, namelijk van 1639 tot 1642 De paasbergen.
De Nachtwacht in de Paasbergen
Het schilderij de Nachtwacht staat op dit moment bij de Paasbergen. Natuurlijk is het niet de echte
Nachtwacht, maar hij lijkt wel heel echt want hij is gekopieerd op een doek en dan lijkt ie net echt,
met een lijst erom heen is het net de echte.
Wij zijn er met onze klas geweest en het was echt superleuk. De mensen van de Paasbergen hebben
het nog leuker gemaakt met een verhaal waar je in het schilderij wordt getrokken. Natuurlijk niet
echt maar met het verhaal kom je superveel te weten, bijvoorbeeld dat Rembrandt zichzelf heeM
verstopt in het schilderij, maar waar dat zeg ik niet.
Het leven van Rembrandt
Rembrandt is geboren in 1606 in leiden. Eigenlijk heePe hij Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
Rembrandt schilderde veel en hij werd verliefd op Saskia Uylenburgh en heeM vier kinderen gekregen
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waarvan er drie zijn overleden. Maar toen werd Saskia ziek en overleed ook. Rembrandt heeM niet
alleen de Nachtwacht gemaakt maar nog veel meer schilderijen, zoals zijn vrouw maar ook zichzelf en
ook nog andere mensen die een portret van zichzelf wouden hebben.

Nieuw speelgoed in de pauzes
Nadat enkele kinderen met handen en tennisrackets het plein bladvrij probeerden te krijgen,
heeft juf Roelie enkele harken en scheppen aangeschaft. Sindsdien is dit het populairste
speelgoed, waar zelfs ruzie om gemaakt wordt (ook vanwege enkele privileges die je dan
soms van de juf krijgt…)
De kinderen werken keihard en met plezier. Op de vraag of ze thuis ook zo flink helpen, is het
antwoord iets minder positief ;-)

