
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WIJzer   week   41   
(maandag   11   oktober   t/m   vrijdag   15   oktober   2021)   
  

Belangrijke   data   
Vrijdag   15   oktober    Afsluiting   van   de   Kinderboekenweek   met   u   als   ouder   

Begin   van   de   herfstvakantie   t/m   zondag   24   oktober   
  

  
  

Jarigen   
Dinsdag   12   oktober Aiden   Wijbenga   (unit   4)   
Zaterdag   16   oktober Maysa   Baghdadi   (unit   3)   

  
  
  
  
  
  
  

  
Dag   van   de   Leraar   5   oktober   
  

5   Oktober   organiseert   Trinamiek   de   onderwijsdag.   Een   dag   
voor   de   leerkracht   !   Leerkrachten   worden   in   het   zonnetje   gezet   
en   geïnspireerd.   Afgelopen   dinsdag   hebben   wij   de   focus   
gelegd   op   ‘verschil   maken’.   De   dag   begon   met   een   
welkomstwoord   van   onze   nieuwe   bestuurster   Cornelie   Kool,   
gevolgd   door   de   spreker   Jaap   Bressers.      Jaap   Bressers   is   een   
veelzijdige   spreker   met   een   enorme   drive!   Zijn   doel:   alles   uit   
het   leven   halen,   ondanks   zijn   beperking .    Kansen   zien,   niet   
alleen   voor   jezelf   leven,   maar   rekening   houden   met   de   
maatschappij   als   geheel.   
Magisch   om   het   effect   van   de   ‘carlosmomentjes’   te   ervaren.   
Voor   jezelf   en   anderen.   Een   klein   gebaar   dat   zorgt   voor   groot   
verschil!     
Wilt   u   ook   het   verschil   maken?   Laat   u   dan   ook   inspireren   door   Jaap   Bressers   en   klik   op    Het   
carlosmoment.   
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https://www.youtube.com/watch?v=_ATXDzd7YVQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ATXDzd7YVQ


Na   zijn   inspirerende   woorden   en   het   uitdelen   van   zijn   boeken   zijn   we   na   een   heerlijke   lunch   met   
elkaar   aan   de   slag   gegaan   op   WIJ.   Ter   voorbereiding   van   ons   List   Lees   traject.   
  

LIST   
  

Wat   is   List   Lezen?   
Als   school   leggen   wij   de   focus   op   TAAL.   Lezen   is   daar   een   begin   van   en   daarom   starten   we   met   
een   3   jarig   traject   LIST.    LIST   staat   voor    LeesInterventieproject    voor    S cholen   met   een   
T otaalaanpak.     
We   willen   de   kinderen   meer   leesplezier   laten   beleven   en   hierbij   zorgen   voor   een   rijk   taal-   en   
leesaanbod.   Kinderen   krijgen   vanuit   de   leerkrachten   veel   verschillende   boeken   aangeboden.   
Denk   hierbij   ook   aan   verschillende   soorten   (stripboeken,   prentenboeken,   enz)   en   genres   
(spannend,   informatief,   enz),   waardoor   ze   kunnen   ontdekken   wat   voor   een   soort   of   genre   
boeken   hen   aanspreekt.   Hier   komt   dan   hopelijk   uit   voort   dat   kinderen   meer   plezier   ontwikkelen   
in   lezen.     
Door   vanuit   leesplezier   het   technisch   lezen   te   verbeteren   zal   ook   het   begrijpend   lezen   zich   meer   
ontwikkelen.   Een   mooie   basis   voor   het   leren.   Leren   voor   het   leven!   
  

Hoe   zie   je   dit   terug   binnen   de   unit?     
Het   begint   met   een   gezamenlijke   leestijd   binnen   WIJ.   In   de   groepen   3   t/m   8   lezen   we   van   12.30u   
-   13.00u.   Er   is   wel   verschil   in   de   wijze   waarop   dat   gedaan   wordt;   het   heeft   te   maken   met   de   
verschillende   leesniveaus.     
Het   project   start   al   in   groep   1/2   met   het   begrijpend   luisteren   en   het   aanvankelijk   leesproces.   
Bij   het   aanvankelijk   lezen,   wat   met   name   in   groep   3   gebeurt,   wordt   gezorgd   voor   dagelijks   
terugkerende   instructieblokken.   Hier   is   vanaf   het   begin   aandacht   voor   allerlei   activiteiten   die   
betrekking   hebben   op   lezen   én   schrijven.     
Tot   de   kerstvakantie   krijgen   de   kinderen   in   groep   3   elke   dag   een   nieuwe   letter   aangeboden   (aan   
de   hand   van   de   methode   Lijn   3).   Vanuit   het   LIST   principe   maken   de   kinderen   hiermee   zelf   
woorden,   zinnen   en   verhaaltjes.   Vloeiend   lezen   wordt   vooral   bereikt   door   veel   te   lezen.   Dit   
gebeurt   enerzijds   door   het   lezen   van   oefenrijtjes   om   bepaalde   leesmoeilijkheden   te   trainen,   
anderzijds   door   het   lezen   van   verhalen   en   boeken.     
In   de   groepen   4   t/m   8   lezen   de   kinderen   groepsdoorbroken   op   een   leesplek   naar   keuze.     
Wanneer   een   kind   AVI   E4   nog   niet   behaald   heeft,   leest   het   in   de   zogenaamde   Hommelgroep.   
Hier   lezen   de   kinderen   nog   hardop   lezen   met   een   juf   of   meester,   zodat   er   nog   gericht   feedback   
gegeven   kan   worden   op   het   leesproces.   Hierbij   is   het   belangrijk   dat   kinderen   niet   alleen   op   
tempo   lezen,   maar   ook   zonder   fouten.   Binnen   hommellezen   kom   je   bijvoorbeeld   de   volgende   
werkvormen   tegen:     
  
- Duo-lezen:   kinderen   kiezen   hun   eigen   partner   en   lezen   samen   in   

hetzelfde   boek.   Zo   kunnen   zij   samen   de   problemen   die   ze   
tegenkomen   oplossen.   

- Tutorlezen:   Een   tutor   is   een   leerling   die   minstens   twee   leesniveaus   
hoger   leest   en   bij   voorkeur   ook   een   oudere   leerling   is   die   de   jongere   
leerling   helpt   bij   het   leesproces.   Hij/zij   kan   bijvoorbeeld   een   stukje   
tekst   voorlezen   waarna   ze   samen   de   tekst   opnieuw   lezen.   De   
leerkracht   begeleidt   de   lezende   kinderen   door   te   luisteren,   te   
observeren   en   met   ze   in   gesprek   te   gaan.     
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- Hij/zij   motiveert   de   kinderen   en   maakt   ze   enthousiast   voor   verschillende   soorten   boeken.   
Ook   leest   de   leerkracht   zelf   tijdens   het   LIST-lezen   en   laat   zo   zien   hoe   goed   leesgedrag   eruit   
ziet.     

Wanneer   kinderen   AVI   E4   behaald   hebben   komen   zij   in   de   stilleesgroep.   Hier   gaat   het   vooral   om   
het   genieten   van   een   boek   en   het   maken   van   ‘meters’.     
  

Resultaten     
De   LIST-aanpak   is   een   succesvolle   manier   om   het   lezen   te   verbeteren.   Uit   onderzoek   blijkt   dat   
scholen   die   met   LIST   werken   een   hoger   percentage   groep-3-leerlingen   heeft   die   hun   einddoel   
halen   dan   scholen   die   met   andere   methodes   werken.   Ook   blijkt   dat   LIST   bijdraagt   aan   het   
algemene   niveau   van   vloeiend   lezen.   Na   drie   jaar   werken   met   LIST   bereiken   alle   leerlingen   van   
de   onderzochte   scholen   de   leesdoelen   ruimschoots.   Minder   dan   1%   van   de   leerlingen   verlaat   de   
basisschool   met   een   lager   leesniveau   dan   1F   (functionele   geletterdheid).     
  

Kinderboekenweek   
Vrijdag   15   oktober   sluiten   wij   de   kinderboekenweek   op   Kindcentrum   WIJ   af.   Dit   willen   wij   samen   
met   jullie   doen.   De   kinderen   mogen   deze   dag   een   tas   met   daarin   boeken   die   ze   niet   meer   willen   
meenemen.   Ook   nemen   ze   een   kleed   mee   om   de   boeken   op   te   leggen.   Deze   boeken   mogen   ze   
dan   ruilen   op   de   boekenmarkt   op   het   plein.   Daarnaast   lezen   de   winnaars   van   de   
voorleeswedstrijd   uit   de   verschillende   klassen   hun   stukje   voor   op   de   verschillende   pleinen.   Het   
boeken   ruilen   en   het   voorlezen   van   groep   1   t/m   4   zal   plaatsvinden   op   het   kleine   plein   en   groep   5   
t/m   8   op   het   grote   plein.   Ook   u   als   ouder   bent   natuurlijk   uitgenodigd   om   te   komen   luisteren   en   
kijken.   U   bent   welkom   vanaf   13.45   uur.   Om   14.10   uur   zullen   alle   kinderen   de   dag   afsluiten   in   de   
klas.   
Wij   hopen   dat   u   er   allemaal   bij   kan   zijn!   
  
  

E-waste   race   
  

Verslaglegging   vanuit   Hope   (   een   leerling   uit   unit   4   )   
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De   10   containers   voor   elektrische   apparaten   

 

E-waste   is   een   soort   race   tussen   allemaal   
soorten   scholen.   Je   kan   dan   een   reis   winnen   en   
dan   mag   je   naar   museum   Amsterdam   Nemo.   
We   verzamelen   veel   elektronische   spullen   voor   
dat   schoolreisje.   We   verzamelen   de   elektrische   
apparaten   omdat   we   deze   willen   recyclen   voor   
een   beter   milieu.     



  
Vanuit   Pulse   

  

In   Unit   1   van   de   WIJ   zijn   de   peuters   op   de   Voorschool-   en   de   Puzzelgroep   bezig   met   het   
ontdekken   van   hun   lichaam.   Ons   thema   is:    dit   ben   ik!     

We   bekijken   onze   groepsknuffel   Puk   eens   goed.   Hoe   ziet   Puk   eruit?   Puk   heeft   een   gezicht   en   
armen,    benen   en   nog   veel   meer....   Heb   jij   dat   ook?   En   jouw   vriendje?   Wat   zit   er   allemaal   op   en   
aan   je   gezicht   en   wat   kun   je   doen   met   je   oren,   ogen,   neus   en   mond?   Ook   de   andere   
lichaamsdelen   komen    aan   bod.   Onze   kinderen   houden   erg   van   bewegen   dus   er   worden   veel   
spelletjes   gedaan   in   de    gymzaal   -   en   als   het   even   kan   -   ook   buiten.      

In   de   klas   zijn   er   verhalen,   liedjes   en   ontdek   spelletjes;   zo   is   het   heel   
spannend   om   iets   te   proeven   als    je   niet   weet   wat   het   is   of   te   voelen   
met   je   handen   en   voeten.   Ook   de   verschillende   emoties   komen    aan   
bod.   Ben   je   wel   eens   bang?   Wat   doe   je   dan?   Waar   word   je   boos   of   
blij   van?   Een   thema   dat   erg    goed   past   in   de   belevingswereld   van   de   
kinderen.     

Het   is   bijzonder   en   geeft   veel   plezier   om   ze   te    helpen   zichzelf   verder   te   ontdekken!   

  
  
  

Team   Kindcentrum   WIJ   
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Wij   zijn   bezig   met   elektronische   spullen   te   
verzamelen   en   we   moeten   op   de   e-waste   
account   inloggen   en   dan   kunnen   we   spullen   
inzamelen   en   dan   gooien   we   het   in   de   10   
containers   en   dan   wordt   het   opgehaald.   We   
staan   op   de   4de   plek   bij   de   e-waste   race   en   we   
hebben   482   punten.     
We   hebben   telefoons,   beeldschermen,   
computers   en   kabels   in   de   containers   gegooid.   

 

 

We   hebben   heel   veel   spullen   ingezameld   we   
staan   namelijk   op   de   4de   plek.   We   hebben   1246   
items   ingezameld   en   een   paar   kinderen   hebben   
brieven   uitgedeeld.   Mensen   uit   de   buurt   hielpen   
allemaal   mee.   Ook   hebben   kunstwerken   
gemaakt   van   apparaten,   filmpjes   gekeken   en  
robottekeningen   ontworpen     
  
  
  
  
  

Auteur:   Hope   Bouwmans   groep   7     
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