Inhaal- en ondersteuningsprogramma
Het ministerie heeft een subsidie beschikbaar gesteld om eventuele achterstanden, die ontstaan zijn
tijdens de corona tijd, in te halen. De subsidie is toegekend en we hebben als team zorgvuldig
gekeken op wat voor manier we deze subsidie in kunnen gaan zetten om het beste resultaat te
behalen. Besloten is om de subsidie op de volgende manier in te gaan zetten:
Aanschaf van het programma Bouw!
Bouw is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het
programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in
alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Het programma zal
geïmplementeerd worden en daarna kunnen de leerlingen onder begeleiding van een tutor (leerling uit
een hogere groep, stagiaires (groot) ouders) aan het programma werken. De kinderen kunnen ook
thuis met dit programma werken. Het programma zal worden ingezet in de groepen 2 t/m 4.
Vervolgens kunnen we extra formatie inzetten zodat we in de groepen 5 en 6 extra in kunnen zetten
op ondersteuning bij spelling en rekenen.

Bezoek Sint en zijn Pieten
Op vrijdag 4 december zullen Sint en zijn Pieten op aangepaste wijze onze school bezoeken. De
kinderen komen zoals gewoonlijk na de eerste bel naar binnen en zal er buiten niets plaatsvinden. De
schooltijden zullen hetzelfde zijn. Die dag willen we ook het JEELO-thema ‘Leren van personen van
vroeger’ afsluiten. De kinderen mogen die dag ‘Oud Hollandse spelen’ en/of gezelschapsspelen
meebrengen om in de eigen groep het thema op een `speelse manier` af te sluiten. Dit in
samenspraak met leerlingen en leerkrachten. Dit kan vooraf in de groep besproken worden, maar in de
onderbouw is het fijn als er mailcontact is via Ouderportaal zodat wij weten wie iets meebrengt. Via
het fotoalbum op Ouderportaal kunt u naderhand een indruk krijgen hoe deze dag verlopen is.
Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest.

