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KALENDER
18 september
19 september
03 oktober
05 oktober
12 oktober

PRINSJESDAG
STUDIEDAG, ALLE KINDEREN VRIJ
START KINDERBOEKEN WEEK
DAG VAN DE LEERKRACHT
DISCO

Beste ouders/verzorgers,

ANTI PESTWEEK

Zoals u in dit Florikrantje en in de jaarkalender kunt
lezen, zijn de kinderen woensdag 19 september
aanstaande allemaal lekker een dagje vrij. De meesters
en juffen zijn dit alleen niet, alle meesters en juffen
gaan zelf naar school! Wij gaan de hele dag aan de slag
met de Kanjertraining en daar hebben we natuurlijk zin
in. Tijdens de openingsviering hebben de juffen en
meesters al laten zien dat ook zij goed moeten en
kunnen samenwerken, ook de juffen en meesters zijn
net als de kinderen natuurlijk KANJERS!

In de week van 17 tot 21 september gaan we op
school extra aandacht besteden aan de week tegen
pesten. In alle groepen wordt deze week gepraat,
getekend en gedacht over waarom pesten niet leuk
is en wat je kunt doen om pesten te stoppen.
Pesten is een onderwerp dat, binnen de
Kanjertraining, in alle groepen aan bod komt, maar
deze week besteden we er extra aandacht aan.

STICHTING HAARWENSEN

KALENDER
De Paasviering is niet opgenomen in de ouderkalender.
Deze zal plaatsvinden op donderdagmiddag 18 april.

Leon uit groep 6 is twee jaar bezig geweest met het
laten groeien van zijn haar, zodat hij dit zou kunnen
doneren aan Stichting Haarwensen. Stichting
Haarwensen maakt van gedoneerd haar haarwerken
voor kinderen, die door chemotherapie hun eigen
haar zijn verloren. Om haar te kunnen doneren,
moet het eerst een bepaalde lengte hebben en dat
is Leon deze zomer eindelijk gelukt. Wij vinden dit
super knap en stoer van hem!

MOZAIEKEN AAN DE GRACHT

VANUIT… GROEP 1/2A

Van dinsdag 4 september tot en met donderdag 6
september hebben ouders en kinderen weer een
mozaïek gelegd aan de gracht. Hierbij willen wij heel
graag Linda en Ria hartelijk bedanken voor al hun harde
werk en een prachtig resultaat. Ook een bedankje aan
alle ouders en kinderen die hebben geholpen met uitjes
pellen en pruimen poetsen!

Hallo allemaal!

BOEKENPRET VOOR DE GROEPEN 1-4
Vanaf deze week gaan we (weer) beginnen met
boekenpret. De kinderen uit de groepen 1-4 krijgen dan
wekelijks een boek mee van school om samen thuis in te
lezen. De jongere kinderen kunt u voorlezen, de oudere
kinderen kunnen wellicht al zelf een beetje meelezen.
Lezen en in aanraking komen met boeken bevordert de
schoolse prestaties en zorgt voor meer begrip van
teksten. Daarom is het van groot belang dat kinderen al
jong in aanraking komen met veel verschillende boeken.
Zelfs als ze niet kunnen lezen zijn ze al wel dol op
verhalen en avonturen die in plaatjes aan hen verteld
wordt. De bedoeling van boekenpret is dat u wekelijks
samen met uw kind 1 boek (voor)leest. Dit boek mag u
lenen van school en wordt elke week geruild. Na het
lezen van het boek vult u samen met uw kind het
werkblad in dat in de map zit. Dit doet u dan terug in het
mapje en gaat samen met het boek terug naar school.
De eerste keer zullen alle kinderen een informatiepakket
ontvangen, met een ingevuld werkblad als voorbeeld.
Mocht u na het lezen van het informatiepakket nog
vragen hebben, dan kunt terecht bij een korte
informatiebijeenkomst op dinsdag 25 september
(ouders groep 1/2) om 8.30 uur en op vrijdag 28
september om 8.30 uur (ouders groep 3/4) bij juf Ingrid.
We wensen u en uw kind heel veel leesplezier!

CHROMEBOOKS
Aan het begin van dit schooljaar hebben we een aantal
chromebooks aangeschaft. Hiermee kunnen de kinderen
diverse vakken digitaal verwerken. De groepen 4 en
groep 7 zijn al gestart met het werken op de
chromebooks. Hierbij maken wij ook gebruik van
Snappet. De kinderen verwerken de lessen van rekenen
en spelling via Snappet. Een voordeel hiervan is dat de
kinderen meteen feedback krijgen op het gegeven
antwoord. Ook krijgen de kinderen extra oefening op het
niveau wat bij hun past naar aanleiding van de gemaakte
lessen. Ook de andere groepen gaan gebruik maken van
de chromebooks.

Wij zijn de eerste weken bezig geweest met het thema
Welkom. Alle kinderen hebben een circustent geprikt en
versierd met stipjes verf. De circustent gebruiken we als
verjaardagskalender en hangt achter in de klas.
We hebben alle regels en afspraken nog een keer
besproken en ook de Kanjertraining is veel aan bod
geweest. We hebben veel kanjeroefeningen gedaan en
zijn begonnen met het eerste verhaal uit het boek “Max
en het dorpje”, waarin we kennis maken met Max en de
dieren die bij de verschillende petten horen.
Vorige week zijn we begonnen met het thema Eten en
drinken. In de hal kunnen we boodschappen doen in
onze eigen supermarkt die de juffen in de hal hebben
gemaakt. We gaan tijdens dit thema praten, stempelen,
knutselen, tekenen, verven, enz. over eten en drinken.
Misschien gaan we ook nog wel wat bakken, maar wat is
nog een verrassing…..
Groetjes van de juffen en de kinderen van groep 1 en 2

LEZEN EN DE KINDERBOEKENWEEK
De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij
iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen,
lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en
leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze
opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met
een hoger leesniveau worden andere vakken ook
toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en
kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is
van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven.
Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren
in het vrij lezen. Een dagelijks leesritueel van 15 minuten
zorgt voor een leven lang leesplezier! U kunt als ouder
het lezen van uw kind enorm stimuleren.
Lees eens samen met uw kind een boek, ook in de
bovenbouw, of laat uw kind u eens voorlezen. U zult zelf
merken dat het heel leuk is om samen met uw
kind(eren) een boek te bekijken, erin te lezen en erover
te praten. Wist u dat alle kinderen gratis lid van de
bibliotheek kunnen worden? En dat de bibliotheek ook
steeds meer programma's heeft voor op de tablet,
laptop of computer. Ook dit jaar besteden we op school
weer aandacht aan de Kinderboekenweek. Deze zal op
03 oktober op school feestelijk geopend worden. Het
thema van dit jaar is Vriendschap. De Kinderboekenweek
duurt tot 12 oktober. Tijdens deze periode zijn er veel
extra activiteiten in de bibliotheek die het leesplezier
van uw kind erg sterk kunnen vergroten.
Wij hebben er veel zin in!

