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Carnavalsfeest op de Trinoom
Beste ouders, verzorgers en kinderen, we hebben vandaag een
fijne, feestelijke carnavalsdag gehad. Leuk dat er zoveel kinderen
verkleed waren; van alles van politieagenten, cowboys,
superhelden, vampiers en clowns tot diverse sporters zagen we
op school voorbij komen.
Prinses Tessa en Prins Jelle waren te zien in een filmpje waarin zij
verklaarden voor een leuke dag te gaan zorgen, waarna zij van
onze directeur Hans, symbolisch, de sleutel van school kregen.
Naast carnaval vieren met hun eigen klas hebben ze vandaag,
tijdens het buitenspelen op het plein, met diverse groepen
carnaval mee gevierd.
Er werd in de klassen gedanst, gehost,
spelletjes gedaan, quizzen en bingo’s gespeeld.
Ook werd er genoten van de traktatie die
vanuit de ouderraad betaald is.
Om 12.00 uur was de school uit en is de
carnavals-/voorjaarsvakantie begonnen.
Tenslotte nog; Alaaf! en een groet vanuit de carnavalscommissie.
Dichtbundels
De dichtbundels zijn inmiddels allemaal netjes betaald, nagekeken en deels gesponsord
door maar liefst 5 sponsoren! Op maandag 28 februari worden de bundels op school
afgeleverd, dus in de eerste week na de carnavalsvakantie zullen ze mee naar huis
gegeven worden aan de kinderen die een bundel hebben besteld.

Schoolfotograaf
We kunnen dit jaar vooralsnog ‘gewoon’
schoolfoto’s laten maken. Er is gekozen
voor schoolfotograaf Verreijt.
De fotograaf komt op dinsdag 5 april en
woensdag 6 april voor de groepen van het
hoofdgebouw (Diemewei).

Op woensdag middag vanaf 14.00 is er op de Diemewei gelegenheid voor de broer/zus
foto’s.
Donderdag 7 april zijn de groepen op locatie Huurlingsedam (de Brink) aan de beurt.
Via Parro hoort u wanneer de groep(-en) van uw kind(-eren) aan de beurt zijn.
Met vriendelijke groet, Manon, Paul (OR) en Roel.
Informatie Logopedische dienst Wijchen:
Waarom is lezen belangrijk?
Lezen is om verschillende redenen belangrijk. Lezen is leuk, en soms ook spannend.
Kinderen leren met lezen. Zij leren nieuwe woorden. En zij leren over de wereld om hen
heen. Ook krijgen kinderen met lezen fantasie en leren kinderen met lezen zich te
concentreren.
Hoe verloopt het leren lezen en spellen?
Kinderen beginnen officieel in groep 3 met lezen. Toch zijn kinderen al eerder bezig met
letters. Zij ontdekken in groep 1 en 2 dat met geschreven taal (boodschappenbriefjes,
kaartje naar oma) informatie wordt overgebracht. Bij voorlezen leren zij dat woorden een
verhaal maken en dat een boek van boven naar beneden en van links naar rechts wordt
gelezen. Op deze manier wordt de taalontwikkeling, maar ook het leren lezen, al vroeg
gestimuleerd. Sommige kinderen blijven na veel oefenen moeite houden met leren lezen
en/ of spellen. Dan kan er sprake zijn van dyslexie.
Wat heeft de logopedist met lezen te maken?
Bij lezen gaat het om het verklanken van letters en het herkennen van de klanken in
woorden. Denk aan het rijmen en het ‘hakken’ en ‘plakken’ van woorden. Logopedisten
houden zich bezig met klanken en deze luistervaardigheden. Zij kunnen op jonge leeftijd
signalen herkennen die wijzen op moeilijkheden bij het leren lezen en spellen. Daarom
nemen de logopedisten van de Logopedische dienst Wijchen binnenkort bij een aantal
kinderen uit groep 2 een auditieve screening af. Als uw kind in aanmerking komt voor
deze screening ontvangt u hierover een bericht.
Josefine van Heijst, Logopedische dienst Wijchen
Maaike Derksen, Logopedische dienst Wijchen

Kim Strik, Logopedische dienst Wijchen
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe
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