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Agenda
datum
21 dec
4 jan
29 jan
4 feb
5 feb
8 feb
12 feb
15 feb

Onderwerp
Kerstvakantie t/m 1 januari
1e onderwijs-op-afstand-schooldag van het jaar
Rapporten mee (onder voorbehoud)
Rapportgesprekken/adviesgesprekken schoolverlaters (onder voorbehoud)
Dijknieuws 6
Rapportgesprekken/adviesgesprekken schoolverlaters (onder voorbehoud)
Leerlingen om 12.00 uur vrij!
Start carnavalsvakantie t/m 19 februari

Nieuws vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Vakantie! Daar is iedereen wel zo’n beetje aan toe. Maar wel een aangepaste
vakantie. Terugkijkend naar 2020 kunnen we stellen dat het een jaar was met veel
onverwachte wendingen. Op dit moment zitten we in de tweede lockdown
van dit jaar. Een woord dat we vorig jaar nog niet kenden. In het voorjaar
was iedereen nog in shock, maar de situatie begint ook te wennen.
Het onderwijs op afstand is inmiddels gestart. De noodopvang ook.
Iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders, hebben weer een paar
tandjes bijgezet om dit te organiseren.
Net als tijdens de vorige lockdown, staat het welbevinden van de kinderen voorop.
We hebben er begrip voor als het werk thuis een keer niet lukt, of dat het niet lukt
met inloggen. Neem via Parro of de mail contact op met de leerkracht als hier
problemen mee zijn. Dan kunnen we kijken wat we hieraan kunnen doen. Om er
samen voor te zorgen dat de leerlingen geen grote achterstanden oplopen is het
belangrijk om het schoolwerk zoveel mogelijk te maken of te oefenen. Ook is het
fijn als uw kind regelmatig in kan loggen, zodat er contact mogelijk is met
de leerkracht en de klasgenootjes.
We hopen dat we in 2021 snel weer open kunnen, minder met Covid-19 te
maken krijgen en dat we weer terug kunnen naar het oude normaal.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie en veel rust en gezondheid toe!
Namens het team van SBO De Dijk,
Esther van Loon

Parro
Parro installeren
De Parro-app is te installeren op de computer en op de mobiele
telefoon. U heeft hierover informatie van de groepsleerkracht
ontvangen. Meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Kinderen op meerdere scholen met Parro?
Ouders met kinderen op meerdere scholen konden niet op beide
scholen aanmelden bij Parro. Dit kan verholpen worden. U neemt
hiervoor contact op met: support@parro.com

Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december gaan de leerlingen nog een ochtend naar school. Om 12.00
uur krijgen ze vrij en begint de kerstvakantie. Deze duurt tot en met 1 januari. Op
maandag 4 januari 2021 zien we alle leerlingen graag weer fris en fruitig terug!

Leesbevordering op SBO De Dijk
Met onze 'Bibliotheek op School' kunnen kinderen met
behulp van bibliotheekmoeders en bibliotheekkinderen
wekelijks met een schoolpas, boeken in onze
schoolbibliotheek lenen.
We nemen opnieuw een stap in het promoten van
leesbevordering op De Dijk én thuis. Dit doen we met
behulp van het online computerplatform Yoleo
waarmee hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) kunnen worden gelezen.
In de bijlage van het Dijknieuws vindt u een uitgebreide uitleg over Yoleo. Yoleo is
gratis en de mogelijkheden zijn pas echt uitgebreid als uw kind ook een echte
bibliotheekpas heeft. Die is ook gratis aan te vragen bij Bibliotheek Rivierenland.
Een goed en nuttig voornemen voor deze winterse lockdown.

Leesbevordering op SBO De Dijk

Met de Bibliotheek op School kunnen kinderen met behulp van bibliotheekmoeders en bibliotheekkinderen wekelijks met een schoolpas, boeken in onze
schoolbibliotheek lenen.
We nemen opnieuw een stap in het promoten van
leesbevordering op De Dijk én thuis. Dit doen we
met behulp van het online computerplatform Yoleo
waarmee hybride boeken (tekst gecombineerd
met audio) kunnen worden gelezen. Verderop
volgt hierover verdere uitleg.

Leeskilometers

Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo snel een boek. Zij komen
daardoor minder vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. Lezen is belangrijk
voor de ontwikkeling van kinderen: ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat
en ze leren zich in te leven in anderen. In onze samenleving is dat van belang.
Veel kinderen maken vanwege dyslexie, andere leesproblemen of omdat ze
simpelweg liever in bomen klimmen, te weinig ‘leeskilometers’.
In latere fasen van het onderwijs en tijdens hun werkende leven moeten er
echter veel teksten worden ‘verwerkt’. Wij leven nu eenmaal in een talige
samenleving: iedereen moet zo goed mogelijk kunnen lezen en schrijven om
echt mee te kunnen doen.

Woordenschat

Uit een onderzoek naar woordenschat onder een grote groep
brugklasleerlingen blijkt dat veel leerlingen, ongeveer 20%, het
taalniveau van de schoolboeken niet voldoende beheersen. Hierdoor
ontstaat een spiraal die ervoor zorgt dat goede lezers het lezen leuk
vinden, meer woorden leren en daardoor meer toegang tot boeken en
andere teksten krijgen. Terwijl de kinderen die meer moeite hebben
met lezen juist een steeds grotere achterstand ontwikkelen. Zij
hebben geen toegang tot boeken en andere teksten die bij hun leeftijd horen, dat
zorgt ervoor dat ze lezen minder leuk vinden en... zo gaat de neerwaartse spiraal
steeds maar door. Om deze cyclus te doorbreken is het dus belangrijk dat
kinderen zo veel en zo vroeg mogelijk in contact komen met verschillende
soorten teksten.

Yoleo

Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst
gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft
kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo
gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer
leeskilometers te maken.
Hybride boeken
Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan
worden. In een hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek en
de auditieve ondersteuning centraal. De tekst wordt door een menselijke stem
voorgelezen. Een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) volgt per woord per de
tekst. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen
lastig vinden.

Tien redenen om voor Yoleo te kiezen
1. Plezier

Kinderen beleven veel plezier met Yoleo tijdens het inrichten van hun kamer en
het spelen van de eenvoudige game. Het sluit aan op hun belevingswereld. Zo
wordt lezen ineens wel leuk! Met Yoleo hoef je je nooit te vervelen!

2. Motiverend

Kinderen verdienen punten om hun kamer op te pimpen en om nog
leuker te kunnen gamen. Die punten verdienen zij door de hybride
boeken te lezen. Ideaal voor op school, of in de bibliotheek. En nog
leuker om thuis mee verder te gaan! Yoleo bevordert het zelfstandig
lezen.

3. Gemak

Spelenderwijs maken kinderen kennis met het hybride boek. Ze lezen mee terwijl
ze worden voorgelezen. Ideaal voor kinderen die moeite hebben met lezen. Yoleo
is een uitstekend hulpmiddel!

4. Vriendschap

Kinderen kunnen hun vrienden laten zien hoeveel boeken ze gelezen hebben,
hoe hun kamer eruit ziet en hoeveel punten ze verdiend hebben. Ze kunnen
elkaar boeken aanraden en hun mening geven over de boeken. Yoleo is zelf
natuurlijk ook een uitstekende vriend.

5. Ruime keuze

Door in de boekenkast o.a. op leeftijd, interessegebied en leesniveau te zoeken,
vinden kinderen altijd een boek dat bij hen past. Het aanbod uit de
jeugdliteratuur is ruim en blijft groeien. Van Yoleo krijg je nooit genoeg!

6. Hoogstaand

Yoleo is ontwikkeld door de onderwijsspecialisten van Dedicon. Zij zijn experts in
het toegankelijk maken van informatie voor kinderen met leesmoeilijkheden.
Yoleo is buitengewoon innovatief.

7. Laagdrempelig

Met Yoleo kun je snel aan de slag. Je hebt alleen een internetverbinding nodig.
Met een computer of tablet kun je aan de slag, zonder ingewikkelde
installatiesoftware. Op school en thuis.

8. Lenen

Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas 10 boeken tegelijkertijd lenen voor een
periode van 3 weken. Zo kun je op een eenvoudige manier toegang krijgen tot
mooie jeugdboeken.

9. Nuttig

Lezers raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst,
als zij lezen met audio-ondersteuning. Ook begrijpen ze de tekst beter. Kinderen
die moeite hebben met lezen kunnen zich met audio-ondersteuning meer richten
op het mooie of spannende verhaal dat ze lezen.

10. Veilig en goedkoop

De website en de app van Yoleo zijn veilig, verantwoord en vrij van advertenties.
Het is gratis en in combinatie met een bibliotheekpas zijn alle mooie en handige
onderdelen van het programma te gebruiken. Opnieuw een argument om uw
kind lid te maken van de bibliotheek…….…ook dat is gratis!

