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In deze nieuwsbrief: 
 

 

Contact opnemen  

Neem voor meer informatie 
over onze school in het alge-
meen of onze activiteiten in 
het bijzonder gerust contact 
met ons op.  
 

OBS Brookschole  

Adres: Larenseweg 44,  
7475 PW Markelo  
Tel: (0547) 362723  
E-mail: info@brookschole.nl  
Website: www.brookschole.nl  
Facebook: 

www.facebook.com/

obsbrookschole  
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Decembermaand van start! 

Het blad is bijna allemaal van de bomen, de eerste nachtvorst heb-

ben we ook al achter de rug en het komt steeds vaker voor dat we 

in het donker op school aankomen en in het donker weer vertrek-

king richting huis. De decembermaand is dus echt aangebroken! 

Hier onder nog even heel kort de belangrijkste informatie voor ko-

mende periode. 
 

 

Kerst 
Het Sinterklaasfeest van afgelopen vrijdag was ontzettend ge-

slaagd. En de beste man is het land nog niet uit of we zijn alweer 

druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Dit jaar 

vindt de kerstviering plaats op donderdag 17 december. Vanmid-

dag ontvangt u meer informatie over deze viering. Voor de kleuters 

start de vakan-

tie na de kerst-

viering. Voor 

de overige kin-

deren op vrij-

dagmiddag 18 

december om 

12:00 uur. Wij 

starten weer 

op maandag 4 

januari 2021.  
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Lezen   
Veel van jullie hebben ons vast wel eens horen zeggen hoe belangrijk lezen is. Op school zijn we druk 

bezig met het uitbreiden van ons leesonderwijs, maar dat kunnen we niet zonder jullie! In de loop 

van de schooljaren gaat lezen steeds meer een rol spelen in de ontwikkeling van uw kind. Om een 

goede lezer te worden is een positieve leeshouding essentieel. Door veel voorgelezen te worden, zelf 

te lezen en over boeken te praten, ontwikkelen kinderen deze positieve leeshouding. Daardoor gaan 

ze meer en vaker lezen, waardoor hun leesprestaties vooruitgaan. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, 

vergroten hun woordenschat, versterken hun spellingsvaardigheden en doen leeservaring op door 

veel leeskilometers te maken. Kinderen profiteren hiervan op school tijdens de leeslessen, maar ook 

bijvoorbeeld tijdens rekenen of bij het zaakvakonderwijs. Win-win dus! Om de effecten van het lees-

onderwijs te versterken is het belangrijk dat er thuis ook aandacht aan lezen wordt besteed. Maar 

hoe precies? Hieronder enkele suggesties! 

 

- Jullie als ouders kunnen op een ongedwongen manier jullie kind(eren) voorlezen en/of samen le-

zen. 

- Als ouders kunnen jullie kinderen helpen bij het uitkiezen van aantrekkelijke leesboeken en met 

jullie kind(eren) over boeken praten. 

- Door voor te lezen aan kinderen die zelf al kunnen lezen, kunnen jullie als ouders boeken introduce-

ren over spannende, nieuwe thema’s en boeken die wellicht nog te moeilijk zijn voor kinderen om 

zelf te lezen.  

- Zorg voor knusse en gezellige leesplekken in huis.  

- Geef zelf het goede voorbeeld en pak eens een boek erbij! 

 

Wat kunt u als ouder extra doen wanneer uw kind net leert lezen of bepaalde letters lastig vindt?  

 

- Zoek de letter: spreek een letter af die je samen gaat zoeken. Dit kan in huis of buitenshuis. Praat 

over de letter, de bogen, stokken, de uitspraak. Kent je kind er al woorden mee? Schrijf de letter op 

en neem die mee op jullie zoektocht. 

- Plak de letter: neem een tijdschrift waarin geknipt mag worden en een groot vel papier. Zoek sa-

men met uw kind een letter uit. Praat over de letter en schrijf hem op het papier. Uw kind mag dat 

natuurlijk ook doen. Zoek de letter in het tijdschrift, knip hem uit en plak hem op. Of knip het woord 

uit waar de letter in staat en omcirkel de letter.    

-  Zoemend lezen: dit houdt in dat uw kind tijdens het lezen van een woord de klanken aanhoudt en 

verbindt, bijvoorbeeld ‘vvvisss’. Daardoor gaan ze sneller ‘vloeiend en vlot’ lezen. Het ‘hakken’ blijft 

belangrijk, maar dan vooral voor het spellen. 

Gebruik het zoemend lezen om je kind te helpen 

moeilijke woorden te lezen of als het problemen 

heeft met de leesrichting. Doe zelf zachtjes mee.  

 

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons te-

recht. Veel leesplezier! 
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Kerstviering 17-12 

Kerstvakantie 21-12 t/m 

01-01 

Eerste schooldag in het 

nieuwe jaar 

04-01 

Techniekcircuit 07-01 

Start CITO-toetsen 11-01 

Studiedag 28-01 
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