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Belangrijke data:
2 - 6 september:
kennismakingsgesprekken
12 september:
informatieavond
23 september:
studiedag, alle leerlingen vrij
Workshop groep 3-4

Start
De eerste schoolweek is alweer
voorbij. We startten deze week met
83 leerlingen in vier groepen om er
een goed en leerzaam schooljaar
van te maken.
Dit jaar bestaat de school 35 jaar en
gedurende het schooljaar zullen we
daaraan aandacht besteden.
Gisteren brachten De
Vuilnismannen een bezoek aan onze
school om in vier workshops een
concert voor te bereiden; stokken,
emmers, containers, speciekuipen
en schudkokers, alles werd gebruikt
om muziek mee te maken:
kbsdegoedeherder.nl

Mededelingenbord
Sommigen van u is het misschien al
opgevallen: we hebben een
mededelingenbord. Deze staat naast
het directiekantoor en we proberen
de informatie hierop zo actueel
mogelijk te houden, soms in
aanvulling op deze Info of mail.

Jaarplanning
Aan het einde van vorig schooljaar
hebben we u een jaarplanner
gestuurd. Deze kunt terugvinden op
de website van de school onder
‘downloads’. Mocht u een
exemplaar op A3-formaat willen dan
kunt u dit bij meester Frank
aangeven.
facebook.com/kbsdegoedeherder

Informatieavond
Op donderdag 12 september is de
jaarlijkse informatieavond voor
ouders. In een korte bijeenkomst
van ongeveer drie kwartier wordt u
in- en bijgepraat over wat het
komende schooljaar gaat gebeuren.

Door er samen met uw kind eens
naar te kijken of deze woorden met
uw kind te oefenen (foto’s maken
mag) draagt u bij aan de
woordenschatontwikkeling van uw
kind.

We doen dat dit jaar iets anders: op
één avond zal in twee rondes in alle
groepen informatie worden
gegeven:
Ronde 1: 19:00u tot 19:45u
Pauze
Ronde 2: 20:00u tot 20:45u
Op deze wijze kunt u zelf een tijdstip
kiezen of twee groep bezoeken.
Schrijft u tijdig in?? Vanaf maandag
2 september hangen de
inschrijfformulieren bij het lokaal
van de groep.

De afbeelding hierboven maakt
duidelijk dat een grote
woordenschat positieve effecten
heeft op andere vaardigheden,
vooral bij lezen en luisteren en dat is
nou juist weer handig als je iets
nieuws wil leren.

Fijn weekend,

Woordenschatonderwijs
Vanaf dit jaar hangen bij de groepen
de woordenlijsten die behoren bij
de taallessen van dat moment.

kbsdegoedeherder.nl

Team DGH.
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