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AGENDA

Vrijdag

19 november

Deltarevue groep 4

Maandag

22 november

Studiedag (leerlingen vrij)

Maandag – vrijdag

22 – 26 november

Facultatieve oudergesprekken

Vrijdag

3 december

Sinterklaas

Vrijdag

10 december

Deltarevue groep 3

Donderdag

23 december

Kerstdiner 17.00-18.30 uur

ALGEMEEN NIEUWS

Facultatieve oudergesprekken
De oudergesprekken in de week van 22 november zijn facultatief voor de leerlingen uit
groep 1 t/m 7. Mocht u een gesprek willen met de leerkracht van uw kind, dan kunt u dat
aangeven via een bericht in het Ouderportaal. Als de leerkracht u graag wil spreken, dan
wordt er contact met u opgenomen.
Voor de leerlingen van groep 8 zijn de gesprekken verplicht. De uitslag van de NIO en het
drempelonderzoek worden met u besproken. We verwachten de uitslagen in de week van
22 november, de gesprekken worden dan later gevoerd. U wordt op de hoogte gebracht
door de leerkracht wanneer dit precies zal zijn.
We wachten de persconferentie van vanavond even af en laten u maandag weten of de
gesprekken op school of online plaats gaan vinden!

Reminder studiedag
Maandag 22 november staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten. De leerlingen
zijn die dag vrij.

Deltakijker
Aanwezigheid ouders bij Deltarevue
Groep 4 is vrijdag 19 november aan de beurt voor de Deltarevue. Onze intentie is om één
ouder hier wel bij aanwezig te laten zijn, maar we moeten de persconferentie van vanavond
even afwachten om te horen of er aanvullende maatregelen gaan komen.
Aanstaande maandag brengen we u op de hoogte hoe we de viering van de Deltarevue de
komende tijd vorm gaan geven.

Sint Maarten
11 november is de dag….
Dat hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 op donderdag 11 november weer prachtig
gezongen, tijdens het lopen voor Sint Maarten rondom de school. Ze kregen natuurlijk
hiervoor wat lekkers.
Er waren zakjes snoep, maar ook konden de kinderen een Oliebol pakken en wat chocola.
Normaal gesproken doen ze dit bij winkelcentrum Meerland en de Squash & Fitness.
Vanwege Corona heeft de school samen met de OR leden van dit project besloten om dit
toch nog 1 keer rondom de school te organiseren.

Er werd ruim geschonken door alle winkeliers, zodat we ook dit jaar weer de groepen 5 t/m
8 wat lekkers hebben kunnen geven.
Daarom danken we alle winkels:
Up to Date Womans Fashion, D-Style Haarmode & Visagie, Albert Heijn, Harry de Groot, Otto
Bikes, , Kruidvat, Vomar, Timp, Cafetaria Family, Stomerij Meerland, Faunaland, Brain Wash,
De Druiventuin, De Smikkeltuin, Visboer HTC de Boer, Oliebollenkraam Meerland en Squash
& Fitness Purmerend
De kinderen hebben genoten en we kunnen terug kijken op een geslaagde Sint Maarten.

Voorleeswedstrijd
Vanmorgen, vrijdag 12 november, is de voorleeskampioen van de Delta bekend geworden.

Deltakijker
Levi Bavelaar en Shyanna Das uit groep 6, Cristiano Freire de Sousa en Aydin Serin uit groep
7 en Nikkie van den Berg en Sem Vlaanderen uit groep 8 streden om de eer.
Alle kandidaten deden geweldig hun best en de jury had even wat tijd nodig om te
beraadslagen maar riepen toen Shyanna uit tot de winnaar. De voorleeswedstrijd wordt
door de bibliotheek georganiseerd voor de groepen 7 en 8, maar op De Delta mogen
leerlingen uit groep 6 ook meedoen om alvast een beetje te oefenen voor als zij officieel
mee mogen doen. Vandaar dat onze nummer twee Nikkie naar de vervolgronde in de
bibliotheek mag. We wensen Nikkie heel veel succes!

Lezen
Op school beginnen we elke ochtend met lezen. Ook oefenen we met begrijpend lezenteksten
en tijdens IPC komt het vaak voor dat kinderen teksten in hun eigen woorden moeten
samenvatten. Maar waarom vinden wij lezen nou zo belangrijk?
Lezen is een belangrijke vaardigheid voor ieder kind, zeker omdat de vaardigheid van het lezen
bij alle schoolvakken én in de maatschappij een grote rol in neemt. Bij al deze vakken en
zaken gaat het om begrip (begrijpen wat je leest), woordenschatuitbreiding (nieuwe woorden
leren), leren samenvatten (hoofd- en bijzaken) en het juiste woordbeeld (spelling: hoe schrijf
je een woord?). Door te lezen leer je je inleven in anderen; je krijgt empathie en je traint jezelf
in denken en reflecteren.
Wat kun je als ouder doen om het lezen
dat kinderen gemotiveerd blijven om te oefenen?

te
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en
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Daarom elke Deltakijker een nieuwe tip! Deze keer tip 3:
TIP 3: VOORLEZEN Haal een mooi (voorlees)boek en lees iedere dag (samen) voor. Ook van
het worden voorgelezen leren kinderen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren van nieuwe
woorden). Kies samen een boek en zoek een rustig plekje om te lezen. Probeer het voorlezen
af te wisselen, door ook het kind zelf hardop te laten lezen. Er kan bijvoorbeeld afgewisseld
worden in het lezen van pagina’s (eerst de ouder of leerkracht, dan het kind), maar ook
afwisselen in zinnen. Nadat er is voorgelezen of samen is gelezen, besteed dan tijd aan het
nabespreken van het verhaal, zodat ook de verwerking en het begrip hiervan gestimuleerd
worden. Zorg dat het geen ‘overhoring’ wordt, maar dat het een gezellig gesprek over het
verhaal is.Voorlezen is niet alleen belangrijk in de lagere groepen, maar ook voor leerlingen
uit de bovenbouw!

Deltakijker
Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lotte Hoffman en ik werk als schoolmaatschappelijk werker op
De Delta.
U kunt bij mij terecht met vragen rondom opgroeien, opvoeding en de
samenwerking met school. Ook wanneer u zelf in een fase van uw leven zit
waarin bepaalde vragen spelen kunt u bij mij terecht. Samen kunnen we op
zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u dit kunt vinden.
Ik ben elke dinsdagochtend op De Delta aanwezig en ben per e-mail te
bereiken op l.hoffman@desmd.nl.
Het inloopspreekuur voor ouders is van 9.00 tot 11.00 uur.
Hartelijke groet, Lotte Hoffman
VAKANTIES

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

25-12-2021 t/m 09-01-2022
19-02-2022 t/m 27-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
23-04-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
05-06-2022 t/m 06-06-2022
16-07-2022 t/m 28-08-2022
STUDIEDAGEN

Maandag
Vrijdag
Donderdag
Maandag

22-11-2021
18-02-2022
24-03-2022
20-06-2022

2021-2022

2021-2022

Hele dag vrij
Hele dag vrij
Hele dag vrij
Hele dag vrij
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