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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl

Nieuwsbrief lezen St. Cyriacus
Voor u ligt een nieuwsbrief over taal en lezen. Hierin leest u:
het belang van lezen in de vakantie,
het lenen van boeken voor thuis,
- leesresultaten,
- de leesactiviteiten op de St. Cyriacus,
- tips voor leesbevordering.
- En niet te vergeten… U leest wie onze voorleeskampioen is geworden!
Lezen in de (kerst)vakantie!
Moet dat echt, in de (kerst)vakantie ook nog met lezen bezig zijn? Je
zult het misschien bezwaarlijk vinden, zeker als je kind tijdens het
schooljaar al op zijn tenen moet lopen om het bij te benen. Bedenk
dat het voor je kind misschien nog wel veel vervelender is om steeds
verder achterop te raken. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer een
kind in de vakantie niet leest, in niveau gelijk blijft of vaker zelfs
achteruit gaat terwijl een leerling die wel leest juist vooruit gaat.
Dus probeer in de vakantie veel aandacht te schenken aan het lezen.
Hierbij wat tips van onze kant.
 Laat het kind bij voorkeur hardop lezen.
 Praat over de verhalen die je met het kind leest.
 Geef complimenten tijdens het lezen.
 Geef eenvoudiger leesstof als er veel fouten worden gemaakt. De bedoeling is dat het kind blijft oefenen,
maar het hoeft in feite geen nieuwe stof te leren: dat gebeurt op school.
 Zoek de moeilijke letters voor het kind op in het verhaal en lees deze woorden samen hardop. Eventueel kan
het kind na afloop van het verhaal de woorden nog eens zelf hardop lezen.
 Geef het kind de gelegenheid om fouten eerst zelf te herstellen. Geef na een paar seconden evt. een kleine
hint en prijs het kind wanneer het lukt om het woord zelf te lezen. Dus: wacht, hint en prijs!
 Lees zelf ook veel voor. Dit is ook erg belangrijk voor de kinderen. Ten eerste is het gewoon leuk en ten
tweede vergroot lezen de woordenschat van uw kind wat weer handiger is om verhalen te begrijpen.
Boeken lenen voor thuis
De kinderen mogen nu ook boeken lenen voor thuis uit onze schoolbibliotheek. Wij verwachten van de kinderen dat
zij op een nette manier omgaan moet de boeken, dat wil zeggen: niet met eten en drinken bij de boeken, geen
hoekjes omvouwen en het boek altijd dicht wegleggen. Wilt u er ook goed op letten dat de boeken uit de
schoolbibliotheek niet worden verruild met de boeken uit de gewone bibliotheek? Kinderen hebben voor de
kerstvakantie de mogelijkheid gekregen om twee boeken te lenen om thuis in de kerstvakantie te lezen. In het
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leesboek zit ook een briefje wanneer het boek uiterlijk moet worden ingeleverd. We registreren ook welke kinderen
welke boeken meenemen om thuis te lezen.
We hopen met het thuislenen kinderen te motiveren om te blijven lezen en te kunnen genieten van boeken.
Leesresultaten
Om te zorgen dat de leerlingen zoveel mogelijk leeskilometers maken en leesinstructie krijgen, maken we ook
gebruik van ouderhulp en van juffrouw Leny als oud-leerkracht. Iedereen die ons hierbij helpt, willen wij graag
bedanken. We zijn blij met de ouderhulp tijdens het lezen en voor de hulp in de bibliotheek.
In januari worden alle leerlingen weer getoetst middels de Avi toets (verhaal) en de drieminutentoets (woordjes).
Om ervoor te zorgen dat kinderen op deze toetsen vooruitgang boeken is het belangrijk dat er ook in de vakantie
wordt gelezen (zie bovenstaande stuk: lezen in de (kerst)vakantie).
De resultaten van de twee bovengenoemde leestoetsen staan op het rapport en zullen besproken worden tijdens
het rapportgesprek in februari.
Als ook de schoolresultaten van alle andere toetsen bekend zijn, worden deze met jullie gedeeld in een zogenaamde
opbrengstgerichte nieuwsflits (februari 2017).

Leesactiviteiten bij ons op school (naast het dagelijkse vrij lezen en de leesinstructies)
Kinderboekenweek “voor altijd jong” in
oktober
Voorleeswedstrijd groep 7 & 8 (zie deze
nieuwbrief)
Tutor lezen
In groep 4 is begin december het tutorlezen
begonnen.
Kinderen uit groep 8 komen één keer in de week met
kinderen uit groep 4 lezen.
Dit doen we omdat kinderen zo veel 'leeskilometers'
maken en de kinderen uit groep 8 goed kunnen helpen
bij het juist lezen van de woorden.
Daarnaast vinden we het belangrijk en leerzaam dat
leerlingen elkaar helpen. Dit onder het mom van samen leren donderweg. Bovendien zien we dat kinderen
en leerkrachten genieten van deze vorm van samen lezen.
Rond februari 2017 zullen de kinderen van groep 3 samen met de kinderen van groep 6 gaan tutorlezen.
Voorlezen aan kleuters
In het nieuwe jaar leest er wekelijks een aantal leerlingen uit groep 7 voor aan een groepje van drie kleuters
uit een prentenboek. Iedere leerling komt zo een aantal keer aan de beurt. Een week van tevoren kiest de
leerling uit groep 7 zelf een prentenboek uit, evt. gekoppeld aan een thema uit de kleutergroep.
De leerling uit groep 7 leest zelf eerst het prentenboek door en bedenkt vragen die het zou kunnen stellen
bij het verhaal. Dit doet de leerling aan de hand van een voorbereidingsformulier. De kinderen van groep 7
leren om hun stem goed te gebruiken bij het voor lezen. Wat is het juiste volume, welk tempo moet ik lezen
zodat het verhaal goed begrepen wordt. Het gebruik maken van intonatie is dan ook erg belangrijk.
Wanneer iets spannend is, lees je een tekst anders dan wanneer een verhaal grappig is of juist verdrietig.
Het belangrijkste wat de kinderen hopelijk samen beleven is het plezier in lezen.
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Bibliotheek op school
Dit schooljaar heeft onze schoolbibliotheek een nieuwe plek gekregen. Op de huidige plek komt de bibliotheek veel
meer tot zijn recht. De bibliotheek ouders Jolanda en MarieJan hebben de bibliotheek mede met hulp van het
nieuwe meubilair een nieuwe uitstraling gegeven. Het geheel spreekt aan en nodigt uit tot het bezoeken van de
schoolbibliotheek. Dank voor jullie hulp hierbij Jolanda en MarieJan.

Boekenkring
Voorgaande jaren hielden de kinderen van groep 5 t/m 8 een boekbespreking. Voor kinderen voelde dit als een
belasting in plaats van plezier beleven aan het lezen van een boek en hierover kort vertellen. Sanne en Monique
hebben een cursus “open boek” gevolgd. In deze cursus werd de boekbespreking afgeraden, omdat dit het plezier in
lezen niet bevorderd. Daarom starten wij dit schooljaar met de boekenkring in alle groepen.
Het doel van een boekenkring is het delen van enthousiasme voor boeken, boekpromotie, creëren en onderhouden
van een positieve leescultuur in de klas. Een boekenkring zal eens in de drie weken plaats vinden. Onderdelen van
een boekenkring kunnen zijn:
* Kinderen laten vertellen over pas gelezen boeken
* Praten over schrijvers
* het promoten van nieuwe boeken door de leerkracht
* Praten over verschillende soorten boeken/genre
* Nieuw voorleesboek kiezen
Een boekenkring is eigenlijk een middel om op een ontspannen manier over boeken te praten.
Leesbevordering deel 1: voorlezen
Voorlezen geeft jonge kinderen een goede start voor het lezen en in hun verdere leven. Voorlezen heeft een positief
effect op de ontwikkeling van taalvaardigheid en leesvaardigheid. Het stimuleert het zelfvertrouwen en de kennis
van de wereld. Dagelijks (meerdere keren) voorlezen levert het beste resultaat. Als je interactie hebt tijdens het
voorlezen, dus praat over het verhaal of moeilijke woorden, worden kinderen beter in taal en later beter in lezen. En
voorlezen is natuurlijk vooral heel leuk en gezellig ook voor de kinderen in de hogere groepen.
Hierbij een aantal bruikbare voorleestips voor thuis.
Het werkt altijd goed als u samen met uw kind een boek uitzoekt.
Probeer bij het voorlezen vragen te stellen over de tekst.
Deze manier van interactief voorlezen vraagt wat meer tijd. Vijftien minuten is prima.
Het is belangrijk om naar de tekst in het boek te verwijzen.
Je hoeft bij het voorlezen moeilijke woorden echt niet allemaal te vervangen door makkelijke woorden. De
context en de sfeer maken een betekenis vanzelf duidelijk: een woud is echt iets anders dan een gewoon
bos.
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Leesbevordering deel 2: wist u dat
... als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 woorden per jaar leest.
... het regelmatig bezoeken van de bibliotheek een liefde voor lezen bij kinderen kan stimuleren?
... ieder kinderboek dat in de afgelopen 20 jaar in Nederland verschenen is, te leen is bij de bibliotheek. Dus ook uw
favoriete boek van vroeger.
... kinderen die regelmatig een paar bladzijden lezen, zich beter kunnen concentreren op school.
... je behalve boeken, luisterboeken en tijdschriften ook vaak cd’s en dvd’s en andere media kunt lenen bij de bieb.
… kinderen die meer lezen, betere resultaten op school behalen. En kinderen die regelmatig worden voorgelezen
over het algemeen beter presteren op school.
Voorleeswedstrijd groep 7 & 8
Tijdens de Kinderboekenweek van 2016 is er begonnen met de
voorleeswedstrijd. De groepen 7 en 8 hebben samen geluisterd
naar elkaar. Uit beide groepen kwamen drie winnaars naar voren.
Uit groep 7 waren dit Gigi, Niek en Milan en uit groep 8 Victor,
Benthe en Merel. De finale ging dus tussen deze zes
voorleeskanjers. De spanning was om te snijden en bovendien was
het niveau van het voorlezen hoog in deze groep. Maar er kan er
echter maar één de winnaar zijn en dat is Benthe Roord uit groep
8! Van harte Benthe!
Benthe zal het op 18 januari 2017 opnemen tegen de
voorleeskampioenen van de andere scholen uit de gemeente
Dalfsen. Zij zal voorlezen uit “de school is weg” van Jacques Vriens.
Heel veel succes Benthe, wij zijn trots op jou!
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