Walem, 19 september 2017

Beste mama’s, papa’s, oma’s en opa’s, …
Lezen wordt naast rekenen gezien als het belangrijkste leergebied op de basisschool. Er zijn
een aantal redenen waarom lezen voor kinderen van zeer groot belang is. Als kinderen
kunnen lezen, kunnen ze informatie verwerken over welk onderwerp dan ook. In het
dagelijkse leven is vlot lezen van het grootste belang, omdat heel veel communicatie met
geschreven tekst gebeurt. De laatste, maar ook zeer belangrijke reden om kinderen goed te
leren lezen, is dat ze zich kunnen laten meenemen door het verhaal in een boek.
Ouders en grootouders kunnen zich op onze school engageren om mee te helpen aan dit
proces. Om onze kinderen de mogelijkheid te geven veel te oefenen, starten we naar goede
traditie met ouderlezen.
Elke woensdag van 11.15u tot 12.05u lezen we in kleine groepjes 20 minuten met de
kinderen van het tweede leerjaar. We starten na de herfstvakantie. Vanaf februari beginnen
we met ouderlezen in het eerste leerjaar.
Wilt u graag meedoen?
Bezorg ons dan via de klasleerkracht het antwoordstrookje ten laatste
op maandag 16 oktober 2017 terug. Op de achterzijde van deze brief vindt u reeds de data
waarop we met het tweede leerjaar gaan lezen.
Op woensdag 25 oktober om 11u openen we met een kleine receptie het ‘ouderlezenjaar’
officieel. U kunt dan kennismaken met de andere leesouders en het zorgteam.
Hopelijk kunnen de kinderen (opnieuw) rekenen op jullie hulp bij hun leesproces!
Met vriendelijke groeten
Juf Els en juf Karina
 ________________________________________________________________________________

Ondergetekende mama, papa, oma, opa ………………………………………………..
van ………………………………………………………………………………klas………
wil graag komen lezen en zal aanwezig/niet aanwezig zijn (schrappen wat niet past)
op de receptie van 25 oktober.
Handtekening

Hier alvast de data:
woensdag van 11.00u tot 12.05u

8 – 22 – 29 november 2017
6 – 13 – 20 december 2017
10 – 17 januari 2018
Hebt u nog vragen? Kan u niet komen?
0474/857937
of
mail naar karina@dezonnebergen.be

