Vrijdag 20 november zijn alle juffen en leidsters
aan de slag gegaan met de verhuizing van het
lokaal van groep 1-2 naar het “lege” lokaal. Dit
doen we natuurlijk niet zomaar. Steeds meer is
er sprake van een doorgaande lijn. Vanuit 1
team gaan we samen voor een goede taalontwikkeling van kinderen. Zo is de onderbouw al
een poosje bezig om een doorgaande lijn te
ontwikkelen op het gebied van taal. Dit is voor
kinderen in de leeftijd van 2-6. Tweetaligheid
speelt hierbij ook een grote rol.
Uit onderzoeken op universiteiten over de hele
wereld blijkt dat kinderen er gebaat bij zijn zich
op jonge leeftijd meer dan één taal eigen te maken. Meertaligheid bevordert de talige ontwikkeling maar ook de woordenschat blijft zich ontwikkelen wanneer kinderen hun eigen moedertaal blijven spreken. Om die voordelen goed te
benutten is het van belang ervoor te zorgen dat
de talen elkaar niet beconcurreren, maar aanvullen. Dit geldt met name in situaties waar
sprake is van een meerderheid en een minderheidstaal. De vuistregel hierbij is:
consequent taalgebruik en veel aandacht voor
de minderheidstaal. (SBFO.)
Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de
moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van
een tweede taal moeilijker gaan. Het kind kent

de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal en kan deze daarom
in de tweede taal niet goed toepassen.
Wij hebben gekozen de taal aan de leidster/leerkracht te koppelen voor kinderen t/m 6
jaar. Daarna kan het gekoppeld worden aan een
dag.
In de praktijk betekent dit dat de leidsters die
Fries zijn, spreken altijd Fries. Ook tegen nietFriese kinderen. De leidsters die de Friese taal
niet of niet voldoende beheersen, spreken altijd
Nederlands. Ook tegen de Fries sprekende kinderen. We zullen u de komende maanden op de
hoogte houden van de verschillende activiteiten
rondom dit onderwerp.
Het oude kleuterlokaal zal worden ingericht als
taal/leeslokaal waar allerlei activiteiten zullen
plaatsvinden voor de jongste kinderen in ons
Kindcentrum. Daarnaast zal het lokaal ook gebruikt worden voor naschoolse activiteiten.
Groep 1-2 heeft er een prachtig lokaal voor in
de plaats gekregen. Ze hebben nu ook een echt
zoldertje waar ze op kunnen spelen. Inmiddels
is het echt weer hun plekje.

Vrijdag 4 december is er groot feest in ons Kindcentrum. Sinterklaas komt samen met zijn pieten naar Wytgaard om het Sinterklaasfeest met
z’n allen te vieren. Alle mensen uit het dorp zijn
van harte welkom om Sinterklaas te verwelkomen. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in de
hal van school. Het verdere programma ziet er
als volgt uit:
8.30 uur Intocht in het dorp
9.15 uur Bij de Lytse Twirre
9.45 uur Koffie drinken in de hal van school
Wytgaard is Welkom!
10.30 uur bij groep 1&2
11.15 uur bij groep 3,4 &5
11.45 uur bij groep 6,7,&8
Ouders zijn welkom!

2 ervaring van kinderen:
Ik was bezig met topo en ik snapte iets niet. Ik
heb het aan juf gevraagd en die zei lees het
even. Toen heb ik gelezen en even in het boek
gekeken en toen snapte ik het.
De learning pit heeft te maken met BLP en dat is
als je iets niet snapt, dan moet je tot een oplossing proberen te komen. Wat hierboven staat is
een voorbeeld, maar er zijn nog meer voorbeelden.
Door Daan.
De Learning Pit is een soort kuil. Als je een som
niet snapt dan val je in de kuil. Je kunt het direct
aan juf vragen, maar dan spring je over de kuil
heen en dat is niet handig, want dan heb je niks
geleerd. Je moet juist uit de kuil klimmen. Je
kunt bijvoorbeeld de opdracht nog een keer lezen en als dat ook niet lukt, dan kun je je buurvrouw of buurman vragen of hij het dan wel
snapt. Of je kan bijvoorbeeld moeite hebben
met topo, spelling of iets anders. Het kan overal
voorkomen.
Dit was de Learning Pit: Zo leer je!
Door Elske.

Over een paar weken is het Kerst. De eerste adventsviering is alweer geweest. De adventsvieringen bereiden ons voor op het Kerstfeest. Dit
feest gaan we op donderdagochtend 17 december samen met alle kinderen en ouders vieren
in ons Kindcentrum (school). We zullen starten
met een Kerstviering. Verdere informatie volgt
nog!
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op
vrijdag 18 december. De kinderopvang is open
tot 24 december. Tussen Kerst en Oud en
Nieuw hebben ook zij vakantie. Vanaf 4 januari
heten we iedereen weer van harte welkom.

In eerdere nieuwsbrieven heeft gestaan wat de
Meitinker voor u als ouder kan betekenen. Ria
Hobert heeft in ons Kindcentrum (kamer IB-er )
iedere eerste dinsdag van de maand van 11.0012.00 uur spreekuur waar u terecht kunt met al
uw vragen. De eerstvolgende datum is dinsdag
5 januari.
Mob.: 06 12510180 Dorpenteam: 0566 62515
Een afspraak maken mag, maar hoeft niet!

Alvast een fijne
jaarwisseling!

