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NIEUWSFLITS 
 
Sponsorkliks 
Inmiddels hebben we er met elkaar voor gezorgd dat er € 881,18 is verdiend door 
middel van het gebruik van Sponsorkliks bij uw online aankopen!! Bestel online 
een pizza via Thuisbezorgd of bestel via Bol, Coolblue, Booking etc. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat naar OV GOK. En nogmaals, het kost u 
niets extra! Helpt u mee om nog meer GRATIS budget bij elkaar te sparen voor 
leuke, leerzame en lekkere activiteiten voor de leerlingen op school? Ga dan de 
volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8426&cn=nl&ln=nl 
Alvast bedankt! 
 

Lentefair 
Wat een groot succes was de lentefair! Heerlijk om eindelijk weer eens iets groots 
te organiseren voor iedereen in het dorp en omgeving. Er was een enorme 
opkomst! Mede dankzij de geweldige sponsoren en de fantastische inzet van de 
oudervereniging is het een groot succes geworden. De opbrengst van maar liefst 
€1.553,11 komt ten goede aan de inrichting van het nieuwe schoolplein, het 
onderhouden en verplaatsen van de Dorpsboerderij en de schoolmoestuin. 
Iedereen ontzettend bedankt voor zijn / haar bijdrage! 
 

Close reading 
Voor begrijpend lezen gebruiken we een nieuwe aanpak, Close Reading. In de 
bovenbouw wordt dit al volop ingezet om een tekst beter te begrijpen. In de 
onderbouw zijn wij in de oriënterende fase. Bij Close Reading worden onze 
leerlingen uitgedaagd een moeilijke tekst meerdere malen te lezen door de week 
heen. Steeds krijgt het een andere opdracht mee, waardoor de leerlingen worden 
uitgedaagd om op verschillende manieren naar de tekst te kijken. Het doel van close 
reading is simpel: de leerlingen kunnen er ook complexe teksten mee doorgronden.  
 

Bij close reading moet de lezer worstelen met de tekst om tot een dieper begrip te 
komen. De bedoeling daarvan is dat de leerlingen de meerwaarde gaan inzien van 
het intensiever lezen van de tekst. Ze begrijpen daardoor beter wat er in de wereld 
gebeurt en dat mensen verschillende standpunten kunnen hebben. Als de 
leerlingen zich zo in de tekst verdiepen, onthouden ze ook beter wat er verteld 
wordt. Bovendien kunnen ze zelf een mening vormen. Het gaat dus een stuk verder 
dan begrijpend lezen voor een cijfer. Met close reading leren de leerlingen dus 
anders naar een tekst te kijken.  
 

Het lezen van de tekst gaat in 3 stappen. 
 

Stap 1: Globaal verkennen van de tekst. In deze fase gaat het erom dat de leerling 
een globaal begrip krijgt van de opbouw en inhoud van de tekst. Er worden vragen 
gesteld als: 
-Waar gaat de tekst over? 
-Wat wordt er in het begin van de tekst verteld? 
-Wat wordt er in het midden verteld? 
-En wat wordt er aan het eind verteld? 
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Stap 2: kijken naar details in de tekst. Bij deze stap gaat de leerling  
achterhalen wat de schrijver precies wil vertellen. Daarvoor worden  
bijvoorbeeld samen de titel en de inleiding gelezen. Welke vragen  
roept dit op? Met deze leesvragen in het achterhoofd leest de 
 leerling de tekst nog een keer. 
 
Stap 3: boven de tekst staan, beoordelen en evalueren van de tekst. Intussen is 
duidelijk wat de schrijver precies wil vertellen. Daarom kunnen de leerkrachten 
vragen stellen waarvoor je kind wat meer bóven de tekst moet staan of nog wat 
meer tussen de regels door moet lezen. 

We dagen de leerlingen uit beter te kijken naar alle redeneringen en meningen 
van de schrijver. We halen sommige stukjes uit de tekst en kijken of de leerlingen 
begrijpen wat de schrijver wil zeggen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het doel is dat de leerling tot in detail begrijpt en kan verwoorden wat de 
boodschap van de schrijver is. Als dat lukt, heeft de leerling met de tekst 
geworsteld en hem ook nog eens overwonnen! 

Vervoer Koningsspelen 
Helaas hebben wij nog onvoldoende vervoer voor de leerlingen van groep 5 t/m 
8 voor de Koningsspelen. U kunt zich opgeven via Parro! 

Oproep pleeggezinnen  
Elk kind verdient het om vanuit een veilig thuis op te groeien en te genieten van 
het leven. Wilt u voor een korte tijd betrokken zijn of juist liever voor de lange 
duur? Heeft u alleen in het weekend tijd of kunt u ook door de week? Horizon 
Pleegzorg heet u graag van harte welkom.   
 

Kom naar onze voorlichtingsavond in Dordrecht! 
 

Tijdens onze voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze te maken, 
te weten te komen of het pleegouderschap bij u past en kunt u vragen stellen 
aan een pleegouder uit uw regio.  
 

We zien u graag op: maandag 18 mei 2022 om 20.00 uur in Dordrecht.  
De avond vindt plaats op ons kantoor aan de Korte Parallelweg 1 in Dordrecht. 
 

U kunt zich aanmelden via www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/  
  
Voor meer informatie over pleegzorg en voor een kort filmpje van een 
pleeggezin, ga naar www.horizonpleegzorg.nl  

http://www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.horizonpleegzorg.nl%2F&data=04%7C01%7Ccarlijn.vandijk%40horizon.eu%7Cb102271ae47047fc8aa808d9be101a70%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637749798626207968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ea2WP9ZZLJRM6BmFrGH%2FcMAQMd17t6unHoFMa8LttkY%3D&reserved=0
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Vakantierooster (zonder studiedagen) schooljaar 2021-2022 
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Vakantierooster (zonder studiedagen) schooljaar 2022-2023 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, het team 
Juf Ilse:     ihagoort@o2a5.nl   (ma-di) 
Juf Claudia:   cmulckhuijse@o2a5.nl  (di-woe-do-vrij) 
Juf Deborah:            dvandersteenhoven@o2a5.nl (ma-di-woe-do) 
Juf Lotte:    lruwaard@o2a5.nl   (di-woe-do-vrij) 
Directie:     jhoeksema@o2a5.nl          (ma-di-woe-do-vrij) 

Goede vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 

13-4 Schoolvoetbal jongens 

14-4 Paasontbijt 

21-4 Verkeersexamen groep 7 
School op Seef, fiets mee naar school 

22-4 Koningsspelen 

16-5 Start afname citotoetsen groep 3 t/m 8 
School op Seef, fiets mee naar school 

31-5 Schoolfotograaf 

1-6 Juffendag bovenbouw 

2-6 Sportdag onderbouw 

7-6  Studiedag cluster, leerlingen vrij. 

24-6 Studiedag cluster, leerlingen vrij. 

27-6 Studiedag Giessen-Oudekerk, leerlingen vrij 

28-6 Juffendag onderbouw 

7-7 Rapport 
Dinnershow! 

8-7 Vrij, start zomervakantie 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede vrijdag 7 april 2023 

Paasmaandag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 
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