28 januari 2020

Beste ouder

Betreft : lezen 1e, 3de en 4de leerjaar

Daar het niveaulezen voor het 3e en 4e leerjaar niet doorgaat omwille van te weinig
leesouders/leesgrootouders hebben we gekozen voor een alternatief: slingerlezen en leespromotie.
De sterke lezers van het 3de en 4de leerjaar gaan samen lezen met kinderen van het eerste leerjaar.
De overige kinderen van het 3de en 4de leerjaar doen aan slingerlezen en leespromotie.
Hoe werkt slingerlezen?
Op dinsdag en vrijdag lezen de kinderen individueel stil in hun meegebracht boek.
Per gelezen boek vullen de kinderen een vlaggetje in. Het is niet de bedoeling dat kinderen elkaar
beconcurreren in de hoeveelheid vlaggetjes. Hoe meer boeken, hoe langer de slinger! Per klas
streven we naar een lange slinger. Als extra motivatie volgt een beloning bij een bepaalde lengte
van de slinger.
Het slingerlezen zal afgewisseld worden met leespromotie. Dit zal o.a. gaan om voorlezen,
boekpromotie, boekenpuzzels en zinnenspelletjes.
Wat verwachten we van de kinderen (met hulp van jullie)?
De kinderen brengen één (of meerdere) boeken mee naar de klas. Laat jouw kind zelf een boek
kiezen op basis van zijn/haar interesses. Strips, informatieve boeken, moppenboeken, luisterboeken,
kindermagazines, fictie … alles kan!
Gebruik eventueel de vijfvingertest om een geschikt boek te vinden. Hoe werkt het? Het
kind leest de eerste bladzijde van het boek. Alle woorden die te moeilijk zijn om te lezen,
telt het op de vingers. Meer dan 5 vingers? Dan kiest het kind beter een ander boek.
Dit slingerlezen gaat van start op dinsdag 4 februari en eindigt op vrijdag 20 maart.
Mocht u nog vragen hebben over dit initiatief dan kan u altijd terecht bij de leerkrachten of de
zorgcoördinator.

Vriendelijke groeten,
Juf Julie, juf Hanne, juf Nele, juf Ann en juf Sofie

Belangrijk: elke
dinsdag en vrijdag
heb je een boek mee
naar de klas.
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