“‘Schrijfritmiek bij kleuters en eerste leerjaar’”
Geachte ouder, leerkracht en hulpverlener
Voorbereidend schrijven bij kleuters is veel meer dan wat krullen
maken op een blaadje. Om kleuters goed te kunnen helpen, is er
kennis nodig van de ontwikkelingsniveaus die kinderen moeten
doorlopen én de vaardigheden die bij het schrijven aan bod komen.
Tijdens deze ouderavond wordt de ‘schrijfritmiek’-boom doorlopen.
We staan stil bij de wortels en de verschillende takken. Het belang
van bewegen, lateralisatie, visuele vaardigheden, handvaardigheid,
ruimtelijke oriëntatie, schrijfhouding, pengreep, schrijfbeweging,
vormen, lijnen en patronen, … Het komt allemaal aan bod. De visie
van schrijfritmiek wordt duidelijk en je maakt kennis met onze
voorbereidende schrijfmethode Krullenbol (kleuterafdeling) en Luna
(lagere school).
Tijdens deze samenkomst krijg je kennis van de vaardigheden die bij
schrijven aan bod komen en krijg je een antwoord op wat we tijdens
de kleuterperiode kunnen aanreiken om kinderen zo optimaal
mogelijk voor te bereiden op het schrijfonderwijs. Je maakt kennis
met de voorbereidende schrijfmethode Krullenbol en je gaat naar huis met heel veel praktische en creatieve
ideeën rond voorbereidend schrijven.
► Op donderdag 8 oktober om 19.30 uur brengt leraar en therapeute psychomotoriek en remediërend
leren, Dorine Cleve een pakkende lezing voor alle geïnteresseerde ouders, leraars en hulpverleners. Deze
vormingsactiviteit gaat door in het leercentrum van onze school, toegang via het Heilig Hartplein. Iedereen is
welkom. Wil strikt de veiligheidsmaatregelen opvolgen. Wij verwachten één ouder/per gezin en rekenen
hiervoor op uw begrip. Toegang is gratis, reservatie noodzakelijk.
Zal u er ook bij zijn? Een aanrader voor elke ouder en opvoeder!

In de hoop u te mogen verwelkomen,
Marc De Groote
directeur

Mieke Delvaeye
Svea Neybergh
voorzitters oudercomités

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mogen we vragen, teneinde een raming van het aantal aanwezigen te kunnen maken, dit strookje
ingevuld mee te geven met uw dochter of zoon tegen vrijdag 2 oktober e.k.
NAAM ………………………………………………………………………………………………………..
OUDER VAN …………………………………………………… KLAS ………………………….
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