
 

Nieuwsbrief 8 oktober 2021  

 
Startgesprekken 
Deze week zijn de uitnodigingen voor de startgesprekken meegegeven. Voor de groepen 1 t/m 7 
staan de startgesprekken gepland. De kinderen van groep 8 zullen tijdens de startgesprekken hun 
voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs ontvangen. 
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat ouders en collega’s door ruimtes lopen waar op dat moment 
gesprekken worden gevoerd, zijn er verschillende wachtruimtes voor de verschillende 
mentorgroepen aangegeven in de uitnodiging. Van daaruit zul je worden opgehaald door de mentor 
van je kind. Bij corona gerelateerde klachten blijf je vanzelfsprekend thuis. 
 

 
Close Reading 
Tijdens de studiedag van 29 september jl. hadden 
we de vierde bijeenkomst van ons 
nascholingstraject Close Reading. In dit traject 
werken we als team samen aan goed onderwijs in 
begrijpend luisteren en lezen. We worden hierbij 
begeleid door Liz Bunte van Expertis. 
Close Reading is een manier van met teksten om 
te gaan door deze teksten te lezen en te herlezen 
met als doel tot een dieper begrip van de tekst te 
komen. Bij deze aanpak zijn kinderen met de 
leerkracht drie lessen bezig met dezelfde tekst. In 
de eerste les staan vooral algemene 
begripsvragen centraal: ‘Wat zegt de tekst?’ 
Bijvoorbeeld wat gebeurt er in het begin van het 
verhaal, wat is het middenstuk en wat gebeurt er 
aan het eind. In de hogere groepen hebben we 
het dan over de hoofdgedachte van de tekst. 
In de tweede les wordt dieper ingegaan op de 
inhoud, zodat de kinderen meer informatie 
krijgen uit de tekst: ‘Hoe wordt het in de tekst 
gezegd?’ Vragen gaan dan over belangrijke 

details; hebben betrekking op de woordenschat of op de tekststructuur. 
Tijdens de derde les graven we nog een stukje dieper in de tekst en staat de volgende vraag centraal: 
‘Wat betekent deze tekst?’ Vragen gaan dan bv. over de bedoeling van de schrijver, vragen rondom 
afleidingen, argumenten en verbanden met andere teksten. 



Kinderen zijn tijdens deze lessen actief bezig met de tekst. Ze lezen en herlezen, maken 
aantekeningen en gaan met elkaar in gesprek over de tekst. 
Bij het nascholingstraject horen ook klassenbezoeken, waarbij Liz Bunte bij alle leerkrachten een deel 
van een les meekijkt en nabespreekt. In de afgelopen week is zij ook geweest en heeft onder meer 
kunnen zien hoe de kleuters aan het werk zijn geweest met een recept om een smoothie te maken. 
In groep 3 is het prentenboek ‘Dokter Vos’ gebruikt. Hierbij wat foto’s van de verwerking die deze 
kinderen bij hun tekst hebben gemaakt.  
 
 

 
 
 



 
 

Voetbaltoernooi 
Het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 
van afgelopen week was zeer geslaagd. De kinderen 
hebben mooie wedstrijden gespeeld en het weer 
speelde gelukkig ook goed mee. Uiteindelijk mochten 
er 3 teams van Los Hoes door naar de finale. Groep 7 
speelde de finale tegen de Bonifatiusschool en wat 
was het spannend! Uiteindelijk heeft de 
Bonifatiusschool na een verlenging en penalty’s 
gewonnen. Bij groep 8 stonden twee teams van onze 
school tegenover elkaar in de finale en mocht team 4 
de beker mee naar school nemen. Deze is woensdag 

natuurlijk vol trots in alle groepen getoond. 
 
 

Filmopnames in school 
Twee jaar geleden zijn we het lees-taalonderwijs in 
groep 3 anders gaan vormgeven. De kinderen leren nu 
lezen vanuit een thema, waardoor het veel meer 
betekenisvol is voor de kinderen. Het spel georiënteerd 
werken, zoals ze dat kennen vanuit de onderbouw, is 
doorgetrokken naar groep 3. Daardoor is ook de 
overgang van groep 2 naar groep 3 veel vloeiender 
geworden. Vorig jaar is groep 4 aangesloten op de 
ontwikkelingen in groep 3 en dit jaar zal groep 5 daar 
een vervolg op maken. We worden hierin begeleid door 

een onderwijsadviseur van Alice Bekke &Partners. 
We zien hele mooie resultaten bij de kinderen en 
vooral een enorme toename in betrokkenheid en 
motivatie bij de kinderen. Deze mooie resultaten 
waren voor Alice Bekke aanleiding om bij ons op 
school te komen filmen, zodat zij ook andere 
scholen kan laten zien wat deze manier van 
onderwijs voor kinderen en leerkrachten kan 
betekenen. We zijn benieuwd naar het 
eindresultaat!  
 
 
 
 
 
Vanuit de OR 
 
Algemene ledenvergadering 
Woensdag 27 oktober is de algemene ledenvergadering van onze 
oudervereniging. Aansluitend hebben we een interessante lezing voor 
ouders met kinderen in de bovenbouw over “Gameverslaving” verzorgd 
door Tactus Verslavingszorg. 
 



In de bijlage bij deze nieuwsbrief lees je hierover meer en ook hoe je je kunt aanmelden. De 
vergadering zelf duurt een half uurtje en daarna volgt gelijk de voorlichting. Dit is echt de moeite 
waard! De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat veel kinderen meer zijn gaan gamen en hoe leuk 
dit ook is, er gaat ook een sterk verslavende werking van uit. Deze voorlichting geeft ouders 
handvatten om hiermee om te gaan. We kijken uit naar veel aanmeldingen! 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
12-10 Startgesprekken 
13-10 Startgesprekken 
18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
26-10 MR (korte online vergadering) 
27-10 Hoofdluiscontrole 
27-10 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Los Hoes 
28-10 Kledinginzameling (’s avonds) 
29-10 Kledinginzameling (tot 9.00 uur) 
 
 

 


