Iedereen een hobbylezer of is dat
een brug te ver?
In het tijdschrift Didactief las ik een artikel
over het belang van lezen. Dat wil ik graag met
u delen.
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Sinterklaas op school
Vrijdag 4 december zijn Sint en Piet langs
geweest. Ze hadden voor alle kinderen een
cadeautje meegenomen en de leerlingen van
groep 6 t/m 8 hebben een surprise gekregen.
De surprisepieten hebben weer ongelooflijk
hun best gedaan. We hebben alleen maar
superblije gezichten gezien. Het was een
superfeest!
Sint en Piet bedankt voor het bezoek en tot
volgend jaar.

Kunstweken
De afgelopen tijd hebben de leerlingen mooie
schilderijen gemaakt. Ze daarbij gekeken naar
verschillende kunstenaars uit het verleden.
Groep 1/2 heeft gewerkt over Mondriaan,
groep 3/4 over Keith Haring, groep 5/6 over
Vincent van Gogh en groep 7/8 over Picasso.
Er zijn heel mooie kunstwerken gemaakt. Een
lampion met Keith Haring of een schoen
geschilderd met de schilderstijl van Picasso,
kralenplankjes vol met kunstwerkjes van
Mondriaan en schilderijtjes met de mooie gele
kleur van Vincent van Gogh. Een mooi project
dat gekoppeld is aan verschillende vakken.

In dat artikel zegt Kees de Glopper (hoogleraar
Taalbeheersing van het Nederlands): “Zonder
lezen kan de samenleving niet functioneren. En
zonder lezen wordt leren lastig, want dan blijft
ontzaglijk veel kennis buiten bereik.” Lezen is
dus de basis. Maar wel een verdraaid
complexe basis. “Een lezer moet veel werk
verzetten om tot betekenis te komen.”
Leestechniek, woordenschat , kennis van de
wereld en de wil om iets te weten te komen
zijn essentieel voor de ontwikkeling van
begrijpend lezen.
Wij, mensen in het onderwijs, zijn heel druk
met het leren lezen aan kinderen. In groep 2
start dit proces en zijn kinderen bezig met
rijmen en met analyse van woorden (welke
klank hoor je voor- of achteraan bij een
woord). Ze leren dat bij die klanken symbolen
(letters) horen en meestal in groep 3 start het
“echte” lezen. In de praktijk is het zo dat dit
leesproces bij de één sneller gaat dan bij de
ander. Anna Bosman (hoogleraar Leren en
ontwikkeling, Radboud Universiteit) zegt: De
één zal het sneller leren dan de ander, maar
we kunnen het allemaal leren. Dat is een hele
geruststelling. Betekent dat ook dat de één
meer plezier heeft in lezen dan de ander?
Leesmotivatie
Het makkelijkste zou zijn dat iedereen lezen
leuk vindt en dat lezen vanzelf gaat, maar dat
is niet zo. En wij kunnen er niet voor zorgen
dat iedereen plezier heeft aan lezen. Toch is
het belangrijk dat iedereen leert lezen. Of het
nu leuk is of niet.
Kees de Glopper zegt: “Lezen is zo belangrijk
dat ook als je het niet leuk vindt, je toch moet
leren lezen.” Het is daarom goed om te
investeren in leesmotivatie. Hoe doe je dat?
Het is belangrijk dat:

 Vanaf de geboorte dagelijks
voorgelezen wordt. Praat er met
elkaar over en stel open vragen.
 Zorg ervoor dat het betekenis heeft
voor het kind. Lezen begint met
betekenis.
 Kinderen teksten kunnen kiezen die ze
leuk vinden.
 Er aandacht is voor de interesses van
het kind.
 Het zelfvertrouwen van kinderen
wordt gestimuleerd tijdens het lezen.
 Er een gevarieerd boekenaanbod is.

Alle leerlingen hebben een kersttekening
gemaakt. Deze tekeningen hangen naar buiten
gekeerd voor het raam. Het is de moeite
waard om buiten schooltijd een kijkje te
nemen.

Data
 12 december wordt er oud papier
opgehaald
 Woensdag 16 december nemen we
afscheid van juf Pia.
 Donderdag 17 december vieren

Tot slot
Voor de leesmotivatie van kinderen is het
nodig dat ze het goede voorbeeld krijgen.
Leerkrachten en ouders laten zien wat je
allemaal kunt doen met een boek en welke
informatie erin staat. Zo stimuleer je kinderen
om het nut van lezen in te zien.
Goed voorbeeld doet goed volgen!

Kerstfeest op school
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor het
kerstfeest op school. Deze uitnodiging is voor
de kinderen. Het programma is wederom
afgestemd op de RIVM maatregelen en vindt
voor iedere groep in het eigen klaslokaal
plaats.

 Vrijdag 18 december zijn de leerlingen
om 12.00 vrij.
 Kerstvakantie van 21 december t/m 1
januari
 Maandag 4 januari zien we elkaar
weer.

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een
goed en gezond 2021

Met vriendelijke groet,
Team Sws Oostermoer

