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nieuws vanuit de taalklas
Thema
De afgelopen periode is er gewerkt aan
het thema ‘vervoer’.

De komende periode wordt er
gewerkt aan het thema ‘voorjaar’.
Op maandag 15 mei wordt dit thema afgesloten met een buitenactiviteit bij water.

Bijeenkomst Taalklas
Op maandag 11 maart was er een bijeenkomst in de taalklas. We hebben met elkaar
gesproken over het onderwijs in de taalklas en als taalhulp. Er zijn diverse vragen
besproken. Een terugkerende vraag is: “Wat bied ik de leerling(en) op de andere momenten
van de dag in de klas aan?” Hierover proberen we altijd zo goed mogelijk mee te denken.
Als team willen we graag een completer aanbod gaan bieden en we gaan hierover met
elkaar in gesprek hoe we hier jullie in tegemoet kunnen komen. Heb je in de tussentijd
vragen, dan horen we dat graag!

Studiedag dinsdag 9 april
Op dinsdag 9 en woensdag 10 april zijn er studiedagen van Het Lowan. Hier gaan wij met
elkaar naar toe. De taalklas is daarom dicht op dinsdag 9 april. Alle kinderen gaan die dag
naar hun eigen basisschool. Wij brengen de ouders ook hiervan op de hoogte.

Zien is snappen
In de taalklas en voor de oudere kinderen die door de taalhulp
begeleid wordt gebruik gemaakt van de handreiking: Zien is
snappen van José Koenen. In Zien is snappen staat onder andere
hoe we Nederlandse taalverschijnselen kunnen aanleren zoals:
●
●
●
●
●
●

Hoe gebruik je de lidwoorden een, de en het?
Hoe maak je Nederlandse zinnen?
Hoe gebruik je aanwijzende voornaamwoorden?
Hoe maak je samenstellingen?
Hoe maak je verkleinwoorden in het Nederlands?
Hoe vorm je meervoud in het Nederlands?

Zien is snappen kan naast je taalmethode gebruikt worden. Heb je meerdere nieuwkomers
in de klas, dan is het de moeite waard om dit boek aan te schaffen of eens te lenen van ons.

Voor de meeste woorden gebruik je de lidwoorden de of een.
Daarom moeten de ‘het’ woorden aangeleerd worden. Per thema
worden de ‘ het’ woorden opgezocht, opgeplakt en geoefend.

Afscheid nemen en nieuwe leerlingen
We nemen voor de vakantie afscheid van Romeo, Buharin, Barven en Mohamed. Zij zijn een
jaar lang bij ons geweest en ze zullen gemist worden! We wensen ze heel veel plezier op De
Fontein en De Rank (Koudekerk).
Vorige week is Katalila bij ons gestart. Katalila komt uit Zambia en woont sinds een maand
in Nederland. We hopen dat Katalila en fijne en leerzame tijd in de taalklas heeft.
Vacature
Na dit schooljaar stopt Annelies als
taalhulp. Zij vond het werk als taalhulp
heel erg leuk, maar wil toch graag weer
voor de klas.
Er is daarom een vacature voor de functie taalhulp, per 1 augustus 2019.
Interesse? Kijk op www.swvrijnstreek.nl, daar kun je de vacature vinden.
Voor vragen mag je Margriet benaderen per mail: gse@youscope.nl of telefonisch:
06-51219884 of 06-40089341

Paasviering
Op donderdag 18 april vieren veel scholen pasen. Wij hebben daarom besloten deze dag
niet open te zijn. We gaan ons deze ochtend richten op onze plannen voor de laatste
periode en komend schooljaar.
Alle kinderen worden die dag dus op hun eigen school verwacht! Wij brengen de ouders
ook hiervan op de hoogte.

Zijn er vragen, wil je langskomen, of wil je iets bespreken? De deur staat open! Mailen of
bellen (ma/di/don ochtend) kan ook altijd.

Met vriendelijke groet,
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