
	  
 
 
Daltonschool DE WEGWIJZER    
	   Extra	  nieuwsbrief	  april	  
________________________________________________________________________________	  
	  

                      Daltonschool De Wegwijzer   –praktische informatie–   april 2018 

Leren	  lezen	  leuker	  maken	  

De	  opdracht	  van	  ons	  als	  basisschool	  is	  
natuurlijk	  in	  de	  eerste	  plaats	  dat	  alle	  kinderen	  
goed	  leren	  lezen,	  schrijven	  en	  rekenen.	  Lezen	  
is	  ontzettend	  belangrijk!	  Door	  (te	  leren)	  lezen	  
werken	  we	  aan	  taal,	  spelling,	  woordenschat,	  
begrijpend	  lezen,	  algemene	  ontwikkeling	  en	  
ga	  zo	  maar	  door.	  Daarom	  gaan	  wij	  er	  voor	  dat	  
op	  De	  Wegwijzer	  ieder	  kind	  goed	  leert	  lezen.	  	  

Met	  de	  bieb	  op	  school	  zetten	  wij	  een	  
belangrijke	  stap	  in	  het	  uitbreiden	  en	  het	  
aantrekkelijker	  maken	  van	  ons	  leesonderwijs.	  
Lezen	  is	  belangrijk,	  lezen	  is	  leuk!	  
	  
De	  bibliotheek	  op	  school	  
Onze	  daltonschool	  De	  Wegwijzer	  krijgt	  als	  
eerste	  en	  vooralsnog	  enige	  basisschool	  de	  
Bibliotheek	  op	  School	  binnen	  de	  gemeente	  
Losser.	  In	  de	  centrale	  hal	  van	  de	  school	  is	  
een	  ‘echte’	  bibliotheek	  ingericht.	  In	  plaats	  
van	  in	  iedere	  klas	  een	  kast	  of	  plank	  met	  
boeken	  nu	  een	  groot	  en	  breed	  aanbod,	  voor	  
ieder	  wat	  wils.	  Met	  echt	  uitleensysteem!	  

	  

	  

	  
	  

	  

Met	  de	  Bibliotheek	  op	  school	  slaan	  onderwijs,	  
bibliotheek	  en	  gemeente	  de	  handen	  ineen	  en	  
komt	  er	  dagelijks	  aandacht	  voor	  leesplezier	  en	  
mediawijsheid	  op	  school	  én	  thuis.	  	  

	  

Uitnodiging	  woensdag	  8	  mei!	  
	  
Jongens	  en	  meisjes,	  papa’s	  en	  mama’s,	  opa’s,	  
oma’s,	  familie,	  vrienden	  en	  bekenden:	  Het	  is	  
bijna	  zover,	  de	  schoolbibliotheek	  is	  bijna	  klaar.	  
Dat	  is	  reden	  voor	  een	  feestje!	  
	  
Op	  woensdag	  8	  mei	  willen	  we	  jullie	  daarom	  
vragen	  om,	  wanneer	  mogelijk,	  verkleed	  op	  
school	  te	  komen	  als	  je	  favoriete	  
boekpersonage.	  Denk	  aan	  Foeksia	  de	  
miniheks,	  Dummie	  de	  mummie,	  Piet	  piraat,	  
een	  dier	  of	  een	  strip-‐	  of	  sprookjesfiguur.	  Laat	  
je	  fantasie	  erop	  los…	  

	  
	  

	  
	  

	  
We	  willen	  die	  dag	  de	  boeken	  vanuit	  
Bibliotheek	  Losser	  naar	  onze	  schoolbieb	  
brengen	  met	  een	  gezellige	  optocht!	  	  
Papa’s	  en	  mama’s	  ,	  verzorgers,	  en	  opa’s	  en	  
oma’s,	  zijn	  natuurlijk	  welkom	  om	  onderweg	  
onze	  optocht	  te	  komen	  bewonderen	  en	  ons	  
aan	  te	  moedigen.	  Zelfs	  de	  burgemeester	  komt	  
ons	  met	  een	  bezoekje	  vereren.	  Wij	  lopen	  om	  
9.15	  uur	  weg	  bij	  school	  en	  vertrekken	  rond	  
9.30	  uur	  vanaf	  het	  gemeentehuis	  terug	  naar	  
school	  waarna	  de	  koffie	  en	  limonade	  klaar	  
staat.	  	  
	  
We	  gaan	  er	  samen	  een	  gezellige	  ochtend	  van	  
maken	  die	  in	  het	  teken	  staat	  van	  boeken.	  	  
Welkom	  op	  De	  Wegwijzer,	  samen	  op	  weg!	  


