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Wist u dat...?
… op woensdag 3 maart een
vrachtwagen een bijzondere lading
kwam brengen? Dozen vol muziekinstrumenten! Meester Jasper heeft
alles gesorteerd en goed opgeborgen.
Alle kinderen krijgen vanaf donderdag
4 maart les op instrumenten. Na tien
weken zullen ze laten horen wat ze al
kunnen. Hopelijk met ouders erbij!

… we buitenspeelmaterialen van
Sportbedrijf Arnhem hebben gekregen?
Steps, materialen om te balanceren,
tennisrackets, ballen voor verschillende
sporten en nog veel meer. Daar moeten
we zuinig mee zijn. Daarom gaat juf
Joanneke met de kinderraad een plan
bedenken zodat we nog heel lang hier
mee kunnen spelen.

Verjaardagen
9 maart: Cristiano &
David & Akin
10 maart: Jacob
18 maart: Aya
20 maart: Levi & Ludciano
23 maart: Zeynab & Destina
31 maart: Amira

... op woensdag 24 maart de
Grote Rekendag is? We doen
ieder jaar mee, dus ook dit jaar.
De kinderen gaan die dag allerlei
rekenopdrachten doen. Geen
sommen uit een boek, maar in
het echt. Ze gaan op onderzoek
uit, op een speelse manier. En
ondertussen leren ze heel veel.

Belangrijke data
11 maart: bibliobus
24 maart: Grote Rekendag
2 april: kinderraad
5 april: alle kinderen vrij (Tweede Paasdag)
6 april: alle kinderen vrij (studiedag team)

Welkom op de Monchyschool, Jahvayo en Rivaldo!

Begrijpend luisteren en lezen
Dit schooljaar heeft het team de pijlen gericht op begrijpend lezen. Dit
vak is best lastig om echt goed te geven. We volgen scholing en denken
na hoe we deze lessen goed laten aansluiten bij onze kinderen. Tijdens de
studiedag van 26 februari zijn we daar weer mee bezig geweest. Het heeft
al meteen een positief effect in de groepen.

In groep 1-2-3 draait het vooral om begrijpend luisteren. Kinderen luisteren
actief en doelgericht naar een verhaal of een informatieve tekst, zodat hun
kennis van de wereld groter wordt en ze nieuwe woorden leren. In groep 4
t/m 8 draait het om begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor teksten die
aansluiten bij de actualiteit (Nieuwsbegrip), zodat ook deze kinderen vanzelf leren over de wereld, inclusief veel nieuwe woorden.
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