Nieuwsbrief maart 2007 Lezen EnZ0
Beste Collega’s
Lezen EnZo is al weer aan zijn tweede jaar
begonnen. Soms met vallen en opstaan, maar nog
steeds met veel enthousiasme. Sinds afgelopen
zaterdag is de praktijk ook online te vinden:
www.praktijklezenenzo.nl. Jammer genoeg zijn nog
niet alle foutjes eruit. Zo is de link naar het
computerprogramma Woordkasteel niet helemaal
goed gegaan. Er staat nu www.woorkasteel.
Gelukkig is het geen pornosite, want dan zat ik diep
in de problemen. Ik ben benieuwd wat jullie er van
vinden. Ook als jullie suggesties of ideeën heb, mail
ze dan naar annemarievandereijt@wanadoo.nl.

Voorleeskampioen
Enige tijd geleden kreeg ik een mailtje van een oudleerlinge van mij.

Deze eveneens door de Cotan goedgekeurde test is
bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar die
moeilijkheden hebben bij het leren tellen en het
aanvankelijk rekenen. Tevens geeft het een
indicatie voor dyscalculie. Naast de zwakke
punten worden in de test ook de sterke kanten van
het kind aangegeven.
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Van de uitgever van de DST-Nl (dyslexiescreening)
Harcourt is een nieuw diagnostisch instrument op
de Nederlandse markt verschenen nl. de Tedimath.
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Op 3 februari mocht Smahanne mee doen met de
voorleeswedstrijd in de Nobelaer. En ook al heeft ze
deze keer de ronde niet gewonnen, voor mij is ze
een echte voorleeskampioene. Proficiat Smahanne!!
Ik vond het erg leuk om erbij te mogen zijn.
Misschien een opstekertje voor andere kinderen
met leesproblemen. Knap gedaan. Je mag best een
beetje naast je schoenen lopen van trots.

De Tedi-math wordt individueel afgenomen en
neemt net als de DST-NL ongeveer anderhalf uur in
beslag. De prijs bedraagt 150,- euro inclusief
verslag en oudergesprek. Na de paasvakantie start
Lezen EnZo met het afnemen van deze test. Zowel
ouders als leerkrachten kunnen leerlingen
aanmelden voor deze test die zowel op school in
een rustige ruimte als in de praktijk zelf afgenomen
kan worden.
Voor meer informatie of vooraanmelding kan
contact opgenomen worden met de praktijk.

In de bijlage zit een digitaal klokje waarbij jezelf de
tijd in kunt stellen. De klok telt dan af. Handig bij
oefenen van lezen, rekenen of schrijven met tempo.
Groetjes
.

