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Het team van basisschool Sint Joris 

wenst alle kinderen en hun ouders een 

zeer geslaagde zomervakantie en zal 

zelf ook lekker gaan genieten. Dan 

kunnen wij in het nieuwe schooljaar 

weer met nieuwe energie en goede zin 

prachtig onderwijs gaan verzorgen. 

Tot dan ! ! ! 

Zomervakantie.  

Vrijdag 05 juli start om 12.00 uur de 

zomervakantie. De kinderen kunnen dan, met u 

samen, gaan genieten van zes heerlijke schoolvrije 

weken. Wij hopen iedereen weer gezond en wel te 

mogen verwelkomen op maandag 19 augustus 

2019 om 08.30 uur. 

Schoolfotograaf.  

Donderdag 22 augustus komt Foto Koch 

schoolfotografie bij ons op school om groepsfoto’s 

en individuele foto’s te maken. Na de vakantie 

krijgt u hier verder informatie over. Wilt u niet dat 

uw kind(eren) individueel op de foto gaan, laat het 

ons dan weten. U kunt dit mailen naar de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 

 

Informatieavonden.  

Op dinsdag 03 september 2019 hebben wij de 

algemene informatieavond voor groep 4-8. Deze 

avond begint om 19.00 uur met een algemene 

presentatie van de nieuwe technisch leesmethode 

“Karakter”. Daarna krijgt u tussen 19.45 en 20.30 

uur informatie over het schooljaar door de 

leerkracht van uw kind.  

Op maandag 09 september houden wij de 

algemene informatieavond voor de groepen 1-3. 

Deze avond start om 19.30 uur en zal een klein 

uurtje duren. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze data en tijden 

alvast in uw agenda te noteren? Wij hopen 

namelijk op een grote opkomst. 

Zomer lezen voor ouder en kind.  

Het einde van het schooljaar is aangekomen en de  
zomervakantie begint.  
Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de 
vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is 
gebleken dat kinderen die in de vakantie niet 
lezen, na de vakantie een terugval in de 
leesontwikkeling hebben.   
  
Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de 
zomervakantie samen met je kind regelmatig te 
lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien. 
Wanneer je er iets bijzonders van maakt, dan lukt 
dit vast wel! 
Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk 
vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je 
gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan 
een folder van een dierentuin of pretpark waar 
jullie naartoe gaan. Strips, vakantieboeken en 
kindertijdschriften zijn ook leuk om te lezen. 
Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als het 
maar leest.  
In de bijlage bij dit berichtje vinden jullie een 
zomer leesbingo, deze kun je uitprinten en samen 
met je kind invullen. Wie na de zomer de 
bingokaart helemaal vol heeft, krijgt een verrassing 
van de juf of meester.  
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Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal de 
leesontwikkeling niet stagneren en wellicht zelfs 
vooruitgaan. Lezen wordt nog leuker als je het 
samen doet.    
 
Do’s bij samen lezen  
• Laat je kind het boek kiezen.  
• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal 
het boek over gaan? Is het spannend? Of juist 
grappig? Kortom, fantaseer er samen maar op los.  
• Lees om de beurt een stukje.  
• Geef je kind de kans om een fout zelf te 
herstellen.  
• Praat samen over wat je gelezen hebt.  
• Geef je kind complimentjes.  
• Geef je kind nog meer complimentjes!  
 
 Don'ts bij het samen lezen  
• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind! 
Niets is zo demotiverend om telkens te merken dat 
het lezen niet lukt.  
• Verbeter je kind niet te snel als het een fout 
maakt.  
• Maak het lezen niet te schools.  
• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen 
(nog) niet zo goed gaat.  
 

Naast het samen lezen is het ook heel belangrijk 

om lekker voor te lezen.  En…goed voorbeeld doet 

goed volgen. Laat u maar zien dat lezen leuk is en 

pak zelf ook een boek! 

Wij wensen iedereen veel leesplezier en hopen dat 

alle kinderen deze zomer de leesdip niet 

meemaken! 

BOUW, tutorlezen.  

Dit schooljaar zijn er een aantal leerlingen die 
oefenen met Bouw. Dit programma draagt bij aan 
het voorkomen van eventuele leesproblemen bij 
risicokinderen uit de groepen 2, 3 en 4. Het is een 
preventieve aanpak (vooraf) om leesachterstand 
en dyslexie effectief terug te dringen. Wij zetten dit 
programma in voor kinderen die intensieve 
begeleiding bij het leesproces nodig hebben, naast 
onze methodes voor aanvankelijk lezen (Lijn 3) en 
voortgezet technisch lezen (met ingang van nieuwe 
schooljaar de methode Karakter).  
 
De leerling is met het computerprogramma aan 
het leren, terwijl de tutor (dit kunnen zijn: ouders, 
grootouders, leerlingen uit groep 7-8) aanstuurt.  
De leerling oefent in totaal 4 keer per week, 
waarvan 2 keer thuis en 2 keer op school.  

De leerlingen die met Bouw zijn gestart oefenen op 
school met een tutor uit groep 7-8. Deze leerlingen 
zijn hiervoor geïnstrueerd. Zij oefenen met de 
leerlingen onder supervisor van een leerkracht.  
 
Om te kunnen voldoen aan de criteria, mocht er 
aanleiding zijn voor een onderzoek naar dyslexie, is 
het van groot belang dat er structureel 4 keer per 
week 15 minuten is geoefend, thuis en op school. 
Wij controleren dit regelmatig in het programma 
Bouw! Als blijkt dat hier niet aan voldaan is, 
kunnen wij geen onderzoek naar dyslexie starten.   
 

========================================= 

Buitenschoolse informatie. 

 

Sporten in de zomervakantie? 
Dat kan in SportQube! Van dinsdag tot en met 
zaterdag kun je tussen 10 en 2 uur binnenlopen en 
lekker komen sporten. Je kunt vrij turnen en vrij 
trampolinespringen in onze turn- en springzaal.  
 
Daarnaast bieden we een programma aan dat 
wisselt per dag en per week met tal van leuke 
sporten en spellen. Zo kun je niet alleen turnen en 
springen, maar ook judoën, freerunnen of een les 
taekwondo volgen. Of doe je mee met een spel 
Mastermind of levend Gazenbord in de turnzaal? 
Trampolinedans of trefbal in de springzaal? Of een 
potje Apenkooien? We hebben voor ieder wat 
wils! 
 
Open gedurende de zomervakantie (9 juli tm 17 
augustus) Van dinsdag tot en met zaterdag 
Tussen 10:00 en 14:00 
Les van trainers 
Meedoen aan de onderdelen die je leuk vindt 
Meer info: www.hazenkamp.nl  
Tickets online € 7,50 
Dat wordt niet thuis zitten in de vakantie: KOM 
LEKKER SPORTEN IN SPORTQUBE!! 
SportQube, Rosa de Limastraat 23 in Nijmegen. 
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