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Even bijpraten; 
 
De carnaval is alweer achter ons en we starten deze week met het nieuwe Jeelo Project: 
veilig in het verkeer. 
 
 
 

De Tandem staakt niet op 15 maart: 
Deze berichtgeving en de argumentatie hierachter heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen 

lezen. Toch willen we u hier nogmaals attent op maken, omdat er in de media veel 
aandacht is voor de landelijke staking.  

 

 
 
Zo maken wij lezen beter en leuker! 
Er zijn diverse interventies geweest op leesbeleving en leesvaardigheid binnen school. De 
leerlingenraad heeft een inventarisatie gehouden over boeken die nog gemist worden in 
onze schoolbibliotheek. Deze gaan we proberen aan te schaffen via fondswerving of een 
ludieke actie. Hierover denkt de raad nog na. 
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Het duo-lezen en tutor-lezen heeft een impuls gekregen door effectiever om te gaan met de 
lestijd. De leesboeken zijn opgeborgen in een lees-tas, voorzien van een instructiekaart en 
een naamkaart. Hierop staat wie er met wie leest. De leestijd is verkort, omdat we merkten 
dat het rijtjeslezen meer effect heeft met leerkracht-nabijheid: in de groep. De leerlingen 
lezen nu in duo’s enkel in boeken. 
Wat is het verschil tussen duo-lezen en tutor-lezen? Bij duo lezen ligt het leesniveau van 
beide leerlingen dichtbij elkaar en enthousiasmeren de leerlingen elkaar in de beleving van 
het verhaal. Het op toon lezen is hierbij ook een aandachtspunt. Bij tutor lezen heeft de tutor 
instructie gehad op het begeleiden van het leesproces. Dit betekent niet dat dit altijd de 
hoogvliegers zijn in leesontwikkeling, maar bijvoorbeeld een heel nauwkeurig lezer, of een 
langzame lezer die een haastige lezer wijst op het tempo. Beide duo’s wisselen naar verloop 
van tijd. De samenstelling van de duo’s en de doelen van de leerlingen staan centraal bij het 
combineren van leerlingen. 
 
In onze schoolbibliotheek hangt een 5 regel-hulpkaart. Hierdoor pak je een boek dat bij je 
leesontwikkeling past. Deze tips kunt u ook in de thuis bibliotheek gebruiken. Tot slot komt 
de educatieve dienst van Bibliotheek Zuid-Gelderland bij ons op school om mee te denken in 
het verstevigen van de leescultuur.  

 
Handig om te weten: 

- De Tandem volgt de plannen van het ECO-DORP op de voet, omdat wij op de hoogte 
willen blijven van de ontwikkeling in het dorp. Deze hebben namelijk altijd gevolgen 
voor onze leef- en leeromgeving. 

- De klankbordgroep, een groep ouders die meedenkt met de voorbereiding op het 
nieuwe schoolconcept, komt dinsdag 19 maart voor een tweede maal bij elkaar. De 
notulen van het eerste overleg kunt u nalezen op de site onder de kop: onderwijs. 
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- Samen met de BSO hebben wij afspraken gemaakt over het voetballen op het plein. 
De bal op het plein wordt laag gespeeld. Als leerlingen hoog en hard willen spelen 
wijken zij uit naar het Gildeplein. Indien dit onder schooltijd is, gaat er een leerkracht 
mee. De BSO hanteert afspraken zoals zij met ouders gecommuniceerd hebben. 

 
 
 
Berichten extern: 
 
Kent u SKJ al? 
Houdt uw kind van avontuur, van slapen in een tent of blokhut en van spellen spelen in het 
bos? Geef uw kind dan op voor de activiteiten van SKJ! 
Sociaal Kultureel Jeugdwerk (SKJ) is een vrijwilligersorganisatie uit Nijmegen die al ruim 35 
jaar activiteiten organiseert voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. In de zomervakantie 
organiseren wij een vijftal kampweken.  
 
Zomerkampen 
SKJ onderscheidt zich van andere kinderkampen door de betaalbaarheid en het open 
karakter. Onze kampen staan bekend om de spectaculaire thema’s met toneel, het 
gevarieerde programma en het gezellige tentenkamp waar wij ons 6 dagen lang in een 
andere wereld bevinden. Uw kind zal SKJ-zomerkamp niet snel vergeten! 
Vanaf 29 maart kunt u uw kind inschrijven aan de hand van ons digitale inschrijfformulier. 
Meer informatie over ons en de inschrijfprocedure kunt u vinden op www.skj.nl 
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