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Overstap van groep 2 naar 3
De afgelopen jaren hebben we als
school goed gekeken naar de overstap van groep 2 naar groep 3. Voorheen kwamen kinderen in de situatie
dat ze na een periode van 6 weken
(zomervakantie) van een speelse
leeromgeving naar een volledig
schoolse leeromgeving gingen.
Het onderwijs in de onderbouw
wordt steeds beter ingericht om de
stap van groep 2 naar groep 3 te versoepelen voor de kinderen. Dit doen
we door bijv. activiteiten op het leerplein, waarbij de leerlingen samen
spelen en leren met de leerlingen
van groep 3. Ook worden er groepsdoorbroken activiteiten aangeboden
in de beide groepen 1-2 en groep 3.
En uiteraard lessen en activiteiten in
de eigen groep.
Deze activiteiten en lessen laten we
aansluiten op de ontwikkelingen van
de kinderen. De rijping van de hersenen is bij ieder kind anders. Zo is het
ene kind in zijn ontwikkeling toe aan
andere activiteiten dan het andere
kind. Het aanbod in de groep is dan
ook op leerlingniveau en niet op
groepsniveau.
Dit houdt in dat wij leerlingen goed
volgen in hun ontwikkeling en het
onderwijs hierop laten aansluiten.

Het kan zijn dat, gezien de ontwikkeling van het jonge kind, wij twijfelen
aan een overstap naar groep 3. Hierbij kijken wij naar de gehele ontwikkeling van het jonge kind. Sommige
leerlingen zijn namelijk 6,5 jaar als ze
naar groep 3 gaan, sommige leerlingen 5,5 jaar. Dit is 1 volledig jaar
verschil in leeftijd als kinderen naar
groep 3 gaan.
Kleuterverlenging is geen zittenblijven, ons doel is namelijk een doorgaande leerlijn te creëren voor de
leerlingen. Zodoende de leerlingen
niet te overvragen, maar ook niet te
ondervragen.
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Studiedag
Vandaag gaan we aan de slag met
het analyseren van Cito’s; het
voorbereiden van de oudergesprekken en het vullen van de
portfolio’s. De leerlingen zijn vrij
op vrijdag 8 februari.

Podiumoptreden
Mocht u nog vragen hebben over het
aanbod, de overstap naar groep 3 of
andere zaken, kunt u altijd terecht bij
de leerkrachten van de onderbouw.
Zij staan u graag te woord.

Oudergesprekken
Vanaf aankomende maandag kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken. Mocht het u niet lukken om dit via de app te doen, dan kunt
dinsdag altijd even bij Marja (administratie) binnenlopen om het samen te
doen.

Groep 1/2
Vrijdag 15 februari hebben de groepen 12 het podiumoptreden. Wij nodigen de
ouders van de groepen 1/2 van harte uit
om deze dag te komen kijken naar het
optreden. We starten om 9.00. We willen de ouders vragen om aan de zijkanten van de zaal te gaan staan. Het midden van de zaal wordt ingericht voor de
leerlingen uit de andere groepen.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Begrijpend lezen

Vanaf eind groep 4 wordt de toets Cito begrijpend lezen afgenomen.
Begrijpend lezen is, naast rekenen, het vak dat ontzettend belangrijk
is voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Begrijpend lezen
begint niet in groep 4, de basis hiervoor wordt al gelegd in de jonge
jaren voorafgaande aan de basisschoolperiode. Kinderen die in deze
periode in aanraking komen met een leesrijke omgeving, bijv. doordat ouders veel voorlezen en kinderen hierover vragen stellen, lezen
gemakkelijker, begrijpen de woorden in de boeken sneller en ontwikkelen hierdoor veel leesplezier. Leesplezier en leesbegrip is dan ook
de basis voor begrijpend lezen. Bij ons op school begint begrijpend
lezen dan ook niet in groep 4, maar in groep 1. In de taalrijke omgeving van de onderbouw wordt heel veel met taal gedaan wat de basis
vormt voor begrijpend lezen. Denk hierbij aan samen lezen met de
papa’s en mama’s in de ochtend, veel boekjes in de klas waardoor
kinderen gemakkelijk op hun manier lezen, woordenschat vanuit het

Staking

thematisch onderwijs. Interactief voorlezen waarbij kinderen worden
betrokken bij het boek en vele taalspelen die gedaan worden in de
onderbouw. Advies aan ouders is dus om veel samen te lezen met de

Alle leerlingen hebben een brief meegekregen over de staking van 15 maart. We
doen een oproep aan alle ouders om
deze brief te ondertekenen en mee terug
te geven naar school. Wij zorgen er dan
voor dat de ondertekende brieven naar
Minister Slob worden verstuurd. Op Het
Eiland zijn we in de gelukkige omstandigheden dat we geen tot weinig zieken en/
of vervanging nodig hebben. Helaas is
het op vele scholen binnen de Zaanstreek
echt een heel ander verhaal. 4-daagse
schoolweken worden ingevoerd, groepen
worden naar huis gestuurd en ambulant
personeel wordt voor de klas gezet. Dit
alles zet het (basis) onderwijs flink onder
druk. We willen goed onderwijs aan alle
leerlingen van Nederland kunnen bieden
en op deze wijze wordt het ons erg moeilijk gemaakt. We hopen dan ook op uw
steun.

kinderen, ook bij kinderen uit de bovenbouw. Samen met het leesonderwijs op school leggen we dan een mooi fundament voor het voortgezet onderwijs.

Connexxion
In de voorjaarsvakantie biedt Connexxion gezinnen met kinderen
een mooi voordeel aan.
Kinderen van 4 jaar t/m 11 jaar kunnen de hele voorjaarsvakantie
voor €1,- onbeperkt met de bus mee, natuurlijk wel onder begeleiding van een (groot)ouder of begeleider vanaf 18 jaar.

We vonden het een goed
idee om deze actie met
jullie te delen om ouders
op de hoogte te brengen
dat het deze vakantie makkelijk en nog voordeliger is
om dagjes er samen op uit
te gaan met de bus.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

