Nr. 8 - jaargang 23

Het MijnSchool ouderportaal is gesloten van 28 juli t/m 16 augustus. De fotoalbums van
dit schooljaar worden dan verwijderd. Wilt u nog foto’s downloaden, doe dit dan uiterlijk 27 juli.
Na de zomervakantie zullen die foto’s en berichten die dit schooljaar door de leerkrachten zijn
geplaatst, niet meer beschikbaar zijn. Het leek ons goed u hiervan op de hoogte te stellen.
Hierna wordt het ouderportaal overgezet naar een nieuw schooljaar. Vanaf 17 augustus zal het
ouderportaal weer openstaan.

Fietscontrole
Op donderdag 27 mei hebben we op onze school de jaarlijkse fietscontrole gehouden. De fietsen
van leerlingen uit de groepen 5 en 7 werden door de leerlingen zelf gekeurd onder toezicht van
VVN-vrijwilligers. Van de 79 fietsen werden er 19 afgekeurd. De kinderen hebben de
fietscontrolekaart mee naar huis gekregen. Op deze kaart stond of de fiets was goedgekeurd of
dat er nog iets gerepareerd moest worden.
Ouders/verzorgers: wilt u kijken of er nog iets aan de
fiets van uw kind gerepareerd moet worden? Dan
kunnen alle kinderen volgend schooljaar op een veilige
manier naar school.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u
ons altijd benaderen.
Met vriendelijke groeten,
Verkeersouders IKC Het Sterrenschip
verkeersouders@kindcentrum-hetsterrenschip.nl

Oefenen met rekenen in de vakantie
Van klok kijken, meten en betalen tot schattingen maken: hoe ouder je kind wordt, hoe
belangrijker rekenen wordt. Het is dan ook altijd goed om thuis te oefenen met rekenen, ook
in de vakantie. Maar hoe zorg je ervoor dat het leuk blijft?
Oefenen met rekenen
In de vakantie bezig zijn met school? Echt leuk klinkt het natuurlijk niet. Vakantie is immers de
tijd om uit te rusten, te spelen en lekker buiten te zijn. Toch zijn er genoeg leuke manieren om
ook in de vakantie te blijven oefenen met rekenen, zonder dat daar rekenboekjes en schriften
aan te pas komen.



Oefenen met rekenen in dagelijkse situaties
Rekenen hoeft niet met een boekje achter het bureau. Via alledaagse situaties leert een kind
ook veel. Hier een aantal voorbeelden:
Maak samen met je kind een boodschappenlijstje en laat hem schatten hoeveel
boodschappen er nodig zijn. Laat je kind vervolgens alles bij de kassa afrekenen en het
teruggegeven geld natellen.



Ga gezellig samen met je kind in de keuken aan de slag. Bak bijvoorbeeld een taart en laat je
kind het recept lezen en alle ingrediënten afwegen.


Ga je met de auto op vakantie? Laat je kind uitrekenen hoeveel kilometer het nog is naar de
eindbestemming. Afhankelijk van de gemiddelde snelheid kun je je kind laten uitrekenen hoe
lang het nog duurt voordat jullie er zijn. Of laat hem zelf de route bijhouden op een
wegenkaart: wat is de verhouding van de afstanden op de kaart en het echte aantal
kilometers?



Als je kind al wat ouder is kun je een gesprek voeren over zakgeld. Hoe lang moet je kind
bijvoorbeeld sparen voordat hij iets kan kopen wat hij graag wil hebben?







Spelletjes
Er zijn genoeg spelletjes waarmee kinderen in een ontspannen vorm kunnen oefenen met
getallen en rekenen:
Ganzenbord;
Monopoly;
Rummikub;
Triominos;
Yahtzee.







Rekenapps om mee te oefenen
Als je kind vooral graag spelletjes speelt op de tablet, zijn er allerlei leuke reken-apps
om mee te oefenen:
Leer klokkijken;
Tafelmonsters;
Help! Geld!;
Tafelflitser.

Hoe je het leesniveau van je kind op peil houdt tijdens
de zomervakantie
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit onderbouwgroepen die tijdens de zomervakantie
niet lezen 1 à 2 leesniveaus terug kunnen vallen bij de start in de nieuwe groep. Dit wordt de
‘zomerdip’ genoemd. Om te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om in de
zomervakantie regelmatig te blijven lezen.

Zomerlezen: tips
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus zelf je favoriete
boeken en tijdschriften in en ga tijdens de vakantie zitten lezen.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Spelletjes zijn een leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), “rom-pompom” en “maan-roos-vis” spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te
vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.
Tip 3: Kinderboeken mee
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de
vakantiekoffer! Ga vooraf samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken
uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Extra tip: Meegroeiboeken. Dit zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze
oplopen in leesniveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest.
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je
gaat bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over
een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, “lees-doe-boeken” en kindertijdschriften zijn leuk
én zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn niet alleen “vakantie-doe-boeken” van bijvoorbeeld maan-roos-vis
superleuk en leerzaam, maar ook de tablet is tegenwoordig populair op de achterbank. Een paar
goede kinderapps erop en rijden maar! Extra tip: zet tijdens de autorit een luisterboek op i.p.v.
kinderliedjes.
Tip 6: De VakantieBieb-app van de bibliotheek
Maak van je tablet of smartphone een tijdelijke e-reader door de De VakantieBieb-app van de
bibliotheek te downloaden. Met deze gratis app krijg je toegang tot een lijst van populaire
e-books die offline te lezen zijn. Je kiest een aantal e-books, die in een virtuele boekenkast
komen te staan. Een internetverbinding voor het lezen van deze e-books is na het downloaden
niet meer nodig. De dienst is gratis beschikbaar voor alle leden én niet-leden van de bibliotheek,
en biedt leuke titels aan voor kinderen en volwassenen in verschillende genres en leesniveaus.
Laat de zomer nu maar beginnen!

Kijk voor nog meer boekentips op www.Kinderboeken.nl/zomerlezen

Soms zit je met een vraag waar je zelf
niet uit komt. Dan is het fijn om te weten
dat het buurtteam in de wijk voor jou
klaar staat. Alle inwoners in Kloosterveen
die vragen of ideeën hebben over wonen,
welzijn, zorg, leefstijl, opgroeien en actief
meedoen in de samenleving, kunnen
hiervoor bij ons terecht.
Vaart Welzijn is de welzijnsorganisatie
in Assen. Vanuit Vaart Welzijn wordt er
in alle wijken gewerkt met sociale
teams, in Assen buurtteams genoemd.
Een buurtteam bestaat uit mensen met
verschillende achtergronden die als één
team samenwerken. Zo kunnen ze met
veel ‘hulp’vragen uit de voeten en zijn
er korte lijnen.

De buurtteams van Vaart Welzijn
helpen inwoners kosteloos en kijken
samen met jou naar wat er nodig is
om jouw vraag op te lossen. Zij
vertellen je waar je terecht kan en
verwijzen door als dat nodig is.
Natuurlijk kijken ze ook naar wat je
zelf kunt doen, dat is vaak meer dan
je denkt.
Mocht het nodig zijn, dan kunnen de
buurtteam medewerkers je
kortdurend begeleiden om je weer
op weg te helpen.
Mail: kloosterveen@vaartwelzijn.nl
T: (088) 123 09 99

Op school werken we uit enkele
Malmbergmethodes zoals Staal en Lijn 3. Malmberg
heeft het vrolijke zomerboek ‘Festival’ ontworpen
die boordevol leerzame opdrachten staat. Wanneer
u op onderstaande link klikt, kunt u het zomerboek van het betreffende leerjaar voor uw kind kunt
printen:
https://edu.malmberg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4N8JPz6SqAw8pr_D6cA0rf_%2B4lZqb
eHOUdKXWEQDFM2z_cgRiWXtp7nB4SjBUlgkf6unqidtBZ21cmYvynjLCEwL_r%2BgOT_YQcWE
mmp

Volgende Sterrennieuws vrij. 24 september 2021. Inleveren stukken
uiterlijk wo. 22 september. Email: r.andes@plateau-assen.nl

