Poelpraat
31 januari 2018.
Carnaval
Nog even en heel Brabant staat weer op zijn kop voor
het feest der feesten: Carnaval. Uiteraard vieren wij
dit feest op school lekker mee. Op vrijdag 9 februari
barst het weer los. We zullen met heel de school in
optocht door de wijk gaan en daarna gaan we lekker
feesten op school. De kinderen uit de groepen 1 t.m. 4
zijn die vrijdag om 12.00 uur vrij (net als anders op
vrijdag). Voor de kinderen vanaf groep 5 draaien we
die dag een continurooster. De kinderen eten op
school en zijn om 14.15 uur uit. Voor deze kinderen
komt de snackkar. Zij krijgen allemaal een frietje en
een snack. Mocht uw kind dit niet lusten of mogen,
dan kunt u zelf eten meegeven voor tussen de
middag.
Wilt u uw kinderen geen confetti of spuitserpentines
meegeven? Deze mogen in verband met de
schoonmaak niet gebruikt worden.
Kinderoptocht Indegat
Ook dit jaar zullen er kinderen van de Vorsenpoel
meelopen in de “Kleine Indetrek” op 10 februari.
Kinderen die graag meelopen kunnen zich nog
aanmelden bij: Carolien 06-110 55 949, Elske 0624207320, of Annelies 06-48469216. Ook ouders die
willen helpen kunnen zich melden bij deze drie
ouders.
Voorleesdagen
Vorige week was er volop
aandacht voor voorlezen.
Geert Hoes kwam voorlezen
voor de kleuters en alle
leerkrachten waren even te
vinden in een andere klas, waar ze een verhaal
voorlazen. Maar waarom is (voor) lezen nu eigenlijk zo
belangrijk? Voorlezen stimuleert het
inlevingsvermogen van kinderen, het vergroot de

liefde voor boeken, werkt rustgevend, versterkt de
relatie tussen voorlezer en kind, zorgt voor hogere
schoolresultaten, is goed voor het zelfvertrouwen,
verhoogt de concentratie en voorlezen is ook gewoon
heel gezellig en leuk. Wilt u als ouder wat meer
voorlezen voor uw kind, dan zijn hier een aantal tips:
1. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor.
Neem de tijd en leg je telefoon even weg.
2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat
je kind in aanraking komt met veel nieuwe
woorden.
3. Vermijd en versimpel moeilijke woorden
niet, maar leg ze uit.
4. Speel in op de interesses van je kind. Vraag om
advies bij jouw plaatselijke kinderboekhandel of
bibliotheek.
5. Stel vragen over de betekenis van woorden en het
verhaal.
6. Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.
7. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt
ervoor dat kinderen meer woorden leren en dat
het woord- en verhaalbegrip diepgaander is.
8. Vraag je kind het verhaal even samen te vatten,
wanneer je een boek weer oppakt,.
9. Ga door met voorlezen, ook wanneer je kind al
zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees elkaar om de
beurt een hoofdstuk voor.
Boekenmarkt
Voor de boekenmarkt van 28 februari kunnen we nog
steeds veel boeken gebruiken. Heeft u kinderboeken
die u niet meer leest, dan kunt u die inleveren bij de
leerkracht.
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