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Wist je dat?

Cokido deze zomer van start gaan op onze school? Zoek je ook nog opvang deze
zomervakantie?  Kom bijspelen in de vertrouwde omgeving van Context.  Opvang voor
kinderen vanaf het eerste kleuter.  Georganiseerd van ouders voor ouders.

Check: www.cokido.be voor informatie over het concept of neem contact op met de
leefgroepouders voor deelname.

Volgende dagen/ weken wordt er opvang georganiseerd;

11-15 juli en 25-28 juli

1-5 augustus en  8-12 augustus

22-26 augustus en 29-31 augustus

Wist je dat?

> Dat er op woensdag 29 juni een eindforum gepland staat?

Het eindforum start om iets vroeger, namelijk om 10u45. Bij mooi weer zal dat buiten
doorgaan.  De pijlen op het terrein  zullen jullie wegwijzen.

Aansluitend (rond 11u30) gaat de grote sprong door voor onze kinderen van het 3de
kleuter. Een magisch, belangrijk en spannend moment voor onze kinderen en
begeleiders.  Ook voor de ouders natuurlijk :)

Nadien houden de ouders van het ouderoverleg de ouderbar open.  Ze hadden het leuke

idee jullie uit te nodigen om jullie picknick mee te nemen, zodat we met z’n allen
gezellig kunnen afsluiten.

> donderdag 30 juni is de school uit om 11u50, er nadien opvang
voorzien.  Inschrijven kan via deze link:
https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8

http://www.freinetcontext.be
http://www.cokido.be
https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8


1. Belangrijke data
juni

● 23 - 30 juni: individuele gesprekken

● 27 juni: proclamaties zesdejaars (enkel voor ouders L6)

● de week van 27 juni:

geen warme maaltijden meer voor middenbouw en bovenbouw, dit in functie van de

grote kuis voor de vakantie: iedereen brengt een eigen lunchpakket mee.

De kinderen van de onderbouw eten wel nog warm die week.

Er zijn ook geen koeken en fruit meer ter beschikking vanaf dinsdag 28/6. Gelieve je zoon/dochter

te voorzien van fruit en koek voor die laatste dagen.

● 29 juni: eindforum om 10.45u.

● 29 juni: grote sprong van K3 naar L1 om 11.30u

● 30 juni: halve dag: school is uit om 11.50u.  Er is opvang in Context: inschrijven kan via dit

formulier: https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8

2.  Lezen is top! Leesnieuws in jullie vakje

In jullie postvakje ligt er sinds deze week een blad met uitleg rond de afname einde schooljaar
van het technisch lezen van jullie kind(eren). Afname is twee keer per schooljaar;
december/januari en mei/juni.

Wat is technisch lezen?

Technisch lezen is het koppelen van letters aan klanken. In de eerste plaats gaat het om het leren en
herkennen van letters. Dan komt het lezen van woorden en tenslotte van zinnen.

Kinderen leren eerst woorden van een lettergreep, daarna van meerdere lettergrepen. Kinderen
leren beter technisch lezen door veel te lezen, oefening baart kunst!

Bij technisch lezen hoort ook het goed voorlezen van een tekst, met de juist leestekens, het goede
tempo en op toon.

Er zullen ouders zijn die niets terugvinden in hun postvakje. Geen paniek! Dit wil zeggen dat uw
zoon/dochter het eindniveau van technisch lezen reeds behaald heeft en dus niet meer opnieuw
moest langskomen om te lezen.

Voor de ouders van L1 en L2 is er geen blad in het vakje te vinden, maar meer
info op het groeiblad van jullie zoon/dochter.

Mochten er onduidelijkheden zijn, aarzel niet om Chiara aan te spreken.

https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8


3. Highlights uit de leefgroepen



4. Brede school

Externe initiatieven
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