
Hallo allemaal
Het eerste uitje komt er al weer aan, de sportdag. 
Dus op zoek naar je trainingspak en je rugzak!
groetjes juf Els
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Jarig:
Geen jarigen deze week

Groep 3 nieuws
We zijn deze week begonnen aan kern 1!  
Het thema van deze kern is beestenboel. 
We hebben deze week de ‘p’ van kip en de ‘aa’ van aap geleerd.

Sportdag
Op woensdag 3 oktober is het sportdag.  
De groepen 1-2 gaan naar het speelbos aan de Bouvignedreef 
en de groepen 3 t/m 8 gaan naar Sprint.  
Het adres van Sprint is : Dr. Schaepmanlaan 4 Breda.  
De kinderen worden om 8.45 uur bij Sprint verwacht en mogen om 12.15 uur opgehaald worden.
Wij zijn nog op zoek naar hulp.  
Lijkt het je leuk om op deze dag de kinderen op Sprint te helpen of de tijd bij te houden voor de kinderen die gaan 
rennen? Kom ons helpen! Je kan jezelf opgeven bij de leerkrachten of op de lijst in de gang van de kleuters.

Bibliotheek op school
Beste ouders en kinderen!
Sinds dinsdag 4 september is de bibliotheek weer na schooltijd open!
Tot 16.00 kun je dan een boek komen inleveren/ uitzoeken.
Boeken kwijt
Er zijn afgelopen schooljaar best veel boeken niet ingeleverd… dat is natuurlijk heel jammer!
Uw kind kan daar in de loop van deze en volgende week nog een briefje over meebrengen. 
Wij vragen u om dan thuis nog eens goed te zoeken naar boeken.
We gaan er dit schooljaar strenger op letten dat de boeken die mee naar huis gaan ook weer ingeleverd worden. 
Zijn er teveel boeken thuis dan moeten die eerst ingeleverd zijn voordat er weer nieuwe kunnen worden uitgeleend. 

Alle kinderen bezoeken ook eens per week de bibliotheek met de klas.
We hopen dat jullie vaak komen!
Juf Ans

Binnengekomen bericht
JOGG BREDA MEETS MINI BARST
Op 15 en 16 september 2018 wordt het Valkenberg weer omgetoverd voor het popfestival Breda Barst. 
Na het overweldigende succes van de afgelopen jaren, is ook dit jaar Mini Barst weer terug en het is groter dan 
ooit tevoren. Mini Barst heeft de krachten gebundeld met JOGG Breda, de organisatie die zich erop richt om de Bredase 
jeugd de gezondste jeugd van Nederland te maken.
Met de komst van JOGG Breda zal het programma van Mini Barst nog leuker en groter zijn dan het al was. 
Zo wordt het minifestival uitgebreid met diverse sportworkshops (basketbal, panna/freestyle voetbal/urban hockey) en 
freestyle/urban running. Tevens zal skatepark Pier15 voor deze twee dagen een heuse skateramp ter beschikking 
stellen. Daarnaast kun je genieten van muziek, theater,  dans en natuurlijk lekkere en gezonde versnaperingen.
De officiële feestelijke opening van Mini Barst zal op zaterdag 15 september 2018 om 14 uur worden verricht door de 
kindercultuurnachtburgemeester en burgemeester Depla.
Het belooft in ieder geval een mooi feest te worden. Daar wil je toch bij zijn?
Zaterdag en zondag 15 en 16 september 2018 van 14.00 uur tot 19.00 uur in het Valkenberg Park Breda!
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Lesbrief
Lesbrief t.w.v. € 0,99Lesbrief t.w.v. € 0,99Lesbrief t.w.v. € 0,99

Thuis oefenen met lezen: zo blijft het leuk

Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen 
meer en worden betere lezers. Een kindmeer en worden betere lezers. Een kindmeer en worden betere lezers. Een kindmeer en worden betere lezers. Een kindmeer en worden betere lezers. Een kindmeer en worden betere lezers. Een kind
dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n 
1.146.000 woorden per jaar. En dat is heel 1.146.000 woorden per jaar. En dat is heel 1.146.000 woorden per jaar. En dat is heel 1.146.000 woorden per jaar. En dat is heel 1.146.000 woorden per jaar. En dat is heel 1.146.000 woorden per jaar. En dat is heel 
goed voor de woordenschat. Iedere dag goed voor de woordenschat. Iedere dag goed voor de woordenschat. Iedere dag goed voor de woordenschat. Iedere dag goed voor de woordenschat. Iedere dag goed voor de woordenschat. Iedere dag goed voor de woordenschat. Iedere dag 
een kwartier lezen is dus heel belangrijk. een kwartier lezen is dus heel belangrijk. een kwartier lezen is dus heel belangrijk. een kwartier lezen is dus heel belangrijk. een kwartier lezen is dus heel belangrijk. een kwartier lezen is dus heel belangrijk. een kwartier lezen is dus heel belangrijk. een kwartier lezen is dus heel belangrijk. 
En met deze tips maak je het lezen thuis En met deze tips maak je het lezen thuis En met deze tips maak je het lezen thuis En met deze tips maak je het lezen thuis En met deze tips maak je het lezen thuis En met deze tips maak je het lezen thuis En met deze tips maak je het lezen thuis 
leuk én gezellig!leuk én gezellig!leuk én gezellig!

1.  Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt 
ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het 
van jou ‘moet’ lezen.van jou ‘moet’ lezen.van jou ‘moet’ lezen.van jou ‘moet’ lezen.

2.  Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demoti-
verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat verend voor je kind om telkens te merken dat 
het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar 
het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede 
graadmeter als jullie een boek kiezen in de graadmeter als jullie een boek kiezen in de graadmeter als jullie een boek kiezen in de graadmeter als jullie een boek kiezen in de graadmeter als jullie een boek kiezen in de graadmeter als jullie een boek kiezen in de graadmeter als jullie een boek kiezen in de graadmeter als jullie een boek kiezen in de 
bieb of boekwinkel.bieb of boekwinkel.bieb of boekwinkel.bieb of boekwinkel.bieb of boekwinkel.

3.  Bekijk vooraf het omslag en de titel van het Bekijk vooraf het omslag en de titel van het Bekijk vooraf het omslag en de titel van het Bekijk vooraf het omslag en de titel van het Bekijk vooraf het omslag en de titel van het Bekijk vooraf het omslag en de titel van het Bekijk vooraf het omslag en de titel van het Bekijk vooraf het omslag en de titel van het 
gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek gekozen boek en bedenk samen waar dit boek 
over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen. 
Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind 
betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.

4.  Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf 
kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak 
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kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van kan je kind meer genieten van de inhoud van 
een verhaal.een verhaal.een verhaal.een verhaal.een verhaal.

5.  Lees liever elke dag samen Lees liever elke dag samen Lees liever elke dag samen Lees liever elke dag samen Lees liever elke dag samen Lees liever elke dag samen 
een kwartier, dan eenmaal een kwartier, dan eenmaal een kwartier, dan eenmaal een kwartier, dan eenmaal een kwartier, dan eenmaal een kwartier, dan eenmaal 
per week een uur.per week een uur.per week een uur.per week een uur.per week een uur.

6.  Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Heeft je kind moeite met een woord of een zin? 
Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. 
Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het 
moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar 
keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.keer lezen zal je kind het sneller herkennen.

7.  Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met Maakt je kind een fout, wacht dan even met 
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later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht later in de zin dat het niet goed was. Mocht 
dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de 
zin samen nog even terugkijken.zin samen nog even terugkijken.zin samen nog even terugkijken.zin samen nog even terugkijken.zin samen nog even terugkijken.zin samen nog even terugkijken.zin samen nog even terugkijken.

8.  Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het 
lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend. lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend. lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend. lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend. lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend. lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend. lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend. 
In plaats daarvan kun je beter tip 9 en 10 in In plaats daarvan kun je beter tip 9 en 10 in In plaats daarvan kun je beter tip 9 en 10 in In plaats daarvan kun je beter tip 9 en 10 in In plaats daarvan kun je beter tip 9 en 10 in In plaats daarvan kun je beter tip 9 en 10 in 
praktijk brengen.praktijk brengen.praktijk brengen.praktijk brengen.

9.  Geef je kind complimenten tijdens én na het Geef je kind complimenten tijdens én na het Geef je kind complimenten tijdens én na het Geef je kind complimenten tijdens én na het Geef je kind complimenten tijdens én na het Geef je kind complimenten tijdens én na het 
lezen.lezen.lezen.

10.  Geef je kind nog meer complimenten. (Het Geef je kind nog meer complimenten. (Het Geef je kind nog meer complimenten. (Het Geef je kind nog meer complimenten. (Het Geef je kind nog meer complimenten. (Het 
kunnen er nooit te veel zijn!)kunnen er nooit te veel zijn!)kunnen er nooit te veel zijn!)kunnen er nooit te veel zijn!)


