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5 juli om 14.45 uur: uitzwaaien groep 8 leerlingen

Anglia
Ook dit schooljaar heeft groep 8
deelgenomen aan het Anglia examen.
Elke week hebben ze, naast de methode,
een extra les gehad in Engels.
Anglia moet worden gezien als een
opwaardering van het vak Engels en staat
los van de methode “Take it Easy” die we
bij ons op school hebben. Het examen
wordt bij ons op De Linde afgenomen op
“Primary Level”. Dit niveau ligt boven de
eindtermen van groep 8.
Het Anglia Examen vond plaats in de
eigen groep.

Inmiddels is bekend geworden dat alle
kinderen die hebben deelgenomen aan dit
examen geslaagd zijn en wel met
distinction, wat inhoudt dat de leerlingen
meer dan 85 % goed hadden!
U begrijpt dan ook vast wel dat we enorm
trots zijn op onze kinderen.
Binnenkort ontvangen zij hun officiële
diploma/certificaat.
Bij deze feliciteren we nogmaals alle
kinderen die geslaagd zijn voor hun
Anglia examen.

Schooltijden
Zoals al eerder is vermeld wordt de
onderwijstijd op woensdag met een
kwartiertje verkort. Vanaf het nieuwe
schooljaar eindigen we op woensdag
niet om 12.30 uur maar om 12.15 uur.

Komt u ook?

Donderdag 5 juli om 14.45 uur gaan we
onze 8ste groepers uitzwaaien. Na 8 jaar
basisschool wordt het tijd voor het
Voortgezet Onderwijs.
Komt u ook onze kinderen uitzwaaien?

STEAM onderwijs
STEAM staat voor Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics. Het
doel van deze vorm van onderwijs is om
kinderen op te leiden om nog beter te
functioneren in de toekomstige maatschappij.
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Niemand zal het nog ontkennen dat
creativiteit, digitalisering en technologie
steeds belangrijker worden in ons leven.
Uitgangspunten daarbij zijn verwondering
over en nieuwsgierigheid naar alledaagse
dingen. Die alledaagse dingen uit de
leefomgeving vormen de context van het
kind. Van daaruit gaan kinderen op
onderzoek uit in hun leefomgeving. Om
vanuit
observatie,
vragen
stellen,
hypothese opstellen, experimenteren en
conclusies trekken te komen tot een
presentatie, zijn kinderen onderzoekend
en ontwerpend aan het leren. Daarbij
werken zij ook aan de 21st century skills.
Onderzoek doen, durven experimenteren
en doorzetten als het niet lukt zijn o.a.
houdingsaspecten die kinderen leren.
Daarbij wordt er vakinhoudelijke kennis
opgedaan
Enkele weken terug hebben ook onze
kinderen projectmatig en vakoverstijgend
aan projecten gewerkt in “Atelier De
Linde”.
De
vakken
aardrijkskunde,
natuur, geschiedenis in combinatie met
kunstvakken lenen zich hier goed voor.
Juf Simone heeft het afgelopen schooljaar
cursusdagen
gehad
over
STEAM
onderwijs. Een project dat zij met haar
klas
heeft
gedaan
is
rondom
“uitvindingen”. De kinderen hebben een
prachtige, innovatieve en creatieve
popcornmachine ontworpen. Vraag er
maar eens naar bij uw zoon/dochter.
Volgend schooljaar zullen weer enkele
andere leerkrachten de cursus volgen en
zullen wij als school ons ook verder
ontwikkelen in het ontwerpend en
onderzoekend leren. (STEAM onderwijs)
We hebben er zin in!

Verlengde schooldag Blok 3

Djembekids van de verlengde schooldag
hebben hard gewerkt en een leuke
voorstelling gemaakt als echte drummers
op djembe's uit West Afrika!
Iedereen die het leuk vindt om naar het
resultaat te komen kijken/luisteren is van
harte welkom. Maandag 18 juni a.s.
van 16.00 uur tot 16.15 uur is
iedereen welkom in de gymzaal van
Futura. Tot dan!

Oudervragenlijst
Enige tijd geleden heeft u een verzoek
ontvangen om de oudervragenlijst in te
vullen. Via de mail heeft u een inlogcode
gekregen! Heeft u de vragenlijst al
ingevuld? Wij zijn er blij mee als u mee
wilt werken.
Alvast hartelijk dank

Belangrijke data:
13 t/m 15 juni kamp groep 8
20-06 kennismakingsmiddag VO
22-06 eindejaarsbijeenkomst voor
medewerkers van ST. OBO
22-06 jeugdtriathlon
22-06 tweede rapport
28-06 musical groep 8
05-06 stampertjesfeest groep 1 /2
06-06 12.00 uur: start zomervakantie

Zie ook:
https://sinelab.nl/home/sine/ of
https://www.schooleducationgateway.eu
/nl/pub/latest/practices/steam-learningscience-art.htm
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Nieuws van derden

Beste Jongens en Meisjes,
Zoals jullie weten, willen we van het
dorpsbos een Gastels speelbos maken.
We hebben van een aantal van jullie
vorig jaar al mooie ontwerpen gekregen.
Daarmee is een werkgroep nu aan de
slag. Het Gastels speelbos wordt een bos
vol verassingen waarin een boomhut
komt. Om dit te realiseren organiseert
Stichting Groen Ontmoet een
inzamelingsactie om geld bij elkaar te
krijgen voor de boomhut.
Hiervoor hebben
wij jullie hulp
hard nodig!!!
Vanaf 11 juni tot
29 juni kunnen
jullie lege
statiegeld
flessen inleveren
op school.
De opbrengst is
allemaal voor
jullie boomhut in het Gastels dorpsbos.
Je kunt ook zelf een andere leuke actie
starten om geld mee op te halen. Of een
donatie doen.
Voor meer informatie kun je kijken op de
link:
https://voorjebuurt.nl/nl/project/boomh
ut
De activiteiten en andere acties die
stichting groen ontmoet doet kun je
vinden op www.groenontmoet.nl of volg
ons op de facebookpagina.

Nieuws van De Bibliotheek
Voorlezen maakt kinderen slimmer!
Voorlezen is belangrijk, want daarmee
voorkom
je
dat
je
kind
een
leesachterstand oploopt. Voorgelezen
kinderen hebben een veel grotere
woordenschat. Om het voorlezen te
stimuleren, organiseert de Bibliotheek
VANnU in Oudenbosch elke 3e zaterdag
van de maand voor alle kinderen en
vaders of opa’s “Vaders voor Lezen”.
Op zaterdag 30 juni 2018 van 11.00 tot
12.00 uur zijn alle vaders en kinderen
weer
van
harte
welkom
op
de
voorleesochtend. Het thema van deze
ochtend is Het gezin. De prentenboeken
staan al klaar in de Bibliotheek in
Oudenbosch! Iedereen is welkom, ook als
je geen lid bent!
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen
van ouders die hun baby al voordat deze
acht maanden oud is voorlezen, hoger
scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn
er positieve effecten op de woordenschat.
Met voorlezen help je kinderen met het
leren van nieuwe woorden. Maar hoe lees
je je kind goed voor en waar kun je
rekening mee houden als jullie samen
met een boek gaan zitten? Een aantal
voorleestips op een rij:
 Kies een vaste plek om voor te lezen.
Maak die plek knus met kussens en
knuffels en zorg voor zo min mogelijk
afleiding. Kinderen
houden
van
regelmaat, dus lees iedere dag op
dezelfde
tijdstippen
voor.
Bijvoorbeeld na het eten of voor
bedtijd.


Hou rekening met de tijd, lees niet te
kort voor. Uit onderzoek van de
Stichting Lezen blijkt dat kinderen het
meest profiteren van 20 minuten
voorlezen per dag.



Lees het boek een keer door voordat
je het gaat voorlezen. Het voorlezen
gaat dan beter en je bent voorbereid
op wat er gaat komen. Dan weet je
wanneer er een moeilijk woord komt,
een leuke grap of juist een verdrietig
moment.



Stemmetjes bij verschillende personages in het boek zijn niet nodig. Wel
belangrijk: langzaam praten, goed

We willen jullie alvast bedanken voor
jullie inzet!!
Met vriendelijke groeten,
Namens Stichting Groen Ontmoet
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articuleren en oogcontact zoeken met
je kind. Dan komt het verhaal beter
aan.


Wil je kind wéér worden voorgelezen
uit hetzelfde boek? Herhaling is geen
probleem. Jij bent het boek misschien
beu, maar kinderen blijven hun
lievelingsboek prachtig vinden.



Heb je moeite met het kiezen van een
boek? Hou in je achterhoofd dat een
boek best een beetje moeilijk mag
zijn. Is het te makkelijk, dan haakt je
kind snel af. Is het verhaal een
uitdaging, dan blijft je kind geboeid.
Voor advies kun je terecht bij de
medewerkers van de Bibliotheek.



Laat
de keus
van
het
boek
samenvallen met de ontwikkeling van
het kind. Is er een broertje of zusje op
komst, kies dan een boek met dat
thema. Is Sinterklaas weer in het
land, kies dan een Sinterklaasboek.
Gaan jullie bijna op zomervakantie,
kies dan een zomers boek.



Komen er in het boek moeilijke
woorden voor
die
niet
duidelijk
worden in de context van het verhaal,
leg ze dan uit. Gebruik bijvoorbeeld
een
vervangend
woord
dat
makkelijker is, of leg het uit met een
plaatje.



Probeer ook interactief te zijn.
Voorspel samen met je kind hoe het
verhaal zal aflopen. En laat je kind de
voorgelezen
hoofdstukken na
het
lezen navertellen, om ervoor te
zorgen dat hij of zij het echt begrijpt.

Bron: De Nationale Voorleesdagen
Kortom: Vaders en kinderen graag tot
ziens in de Bibliotheek zaterdag 30 juni
om 11.00 uur aan het Sint Annaplein 3 in
Oudenbosch. De toegang is gratis!
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