
        
 

   
 

NIEUWSBRIEF  23 september 2022 

 

Van de penningmeester 

Denkt u aan het inleveren van het briefje voor de automatische incasso?  

Hulp bij oud papier 

De volgende mensen staan voor 7 oktober op het oud papierrooster; 

  

• Marcel Geertsema  

• Mike Oosterdijk 

• Stephan Laukamp 

• Robert Jipping  

• André Jan van Veen 

 

Fietskeuring 

Donderdag 29 september worden de fietsen van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gekeurd door 

mensen van Veilig Verkeer Nederland. Het verzoek is dan ook om kinderen –waar mogelijk- mét fiets 

naar school te laten komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

   
 

 

Dode hoek 

 

 

 

 



        
 

   
 

 

 

Schoudercom  

Via alle bij de school bekende e-mailadressen is een uitnodiging voor Schoudercom verstuurd. Kijkt u 

ook even in de spambox? Het kan zijn dat de uitnodiging daarin is terechtgekomen.  

De periode tot aan de herfstvakantie gebruiken we als aanloop en wenperiode. Na de herfstvakantie 

is Schoudercom hét middel waarmee we communiceren tussen school en ouders/verzorgers.  

Neem alvast eens een kijkje; de kalender is ook al voor een deel gevuld. 

Van de voorschool 

Starten van ochtend  

We willen jullie vragen om ‘s morgens op tijd op school te zijn, zodat wij om half 9 kunnen starten 

met de dag. Wij starten elke ochtend in de kring. We kijken samen wie het hulpje van de dag is en 

zingen het goedemorgen liedje. Ook kijken we naar de dagritme kaarten en bespreken wat we de 

ochtend gaan doen. We eindigen de kring met tellen het hulpje van de dag mag kiezen of hij/zij tot 

10 wil tellen met de handen of tot 20 of met de getallenlijn 

 

Klasbord 

Wij hebben van meerdere mensen gehoord dat je niet altijd melding krijgt van Klasbord. Wij weten 

hiervan af. Wij willen jullie als tip meegeven om af en toe even op de app te kijken.Voorleestasje  

Vanaf volgende week beginnen wij met het voorleestasje. In het tasje zitten 3 boekjes om voor te 

lezen.  Het tasje mag één week lang mee, elke week krijgt een ander kindje het tasje mee. Het is 

hetzelfde systeem als met Borre. Een aantal weetjes waarom voorlezen zo belangrijk is: 

 

 



        
 

   
 

 

Even lekker wegdromen 

Wist je dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is? Dit geldt voor zowel kinderen als 

volwassenen. Op de eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannen. Het geeft je kind een kijkje in 

een compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! Boeken lezen stimuleert 

de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg kan dromen bij een verhaal: 

“Joehoe, ik vroeg wat aan je…”. Heerlijk, toch! 

Vergroten van de woordenschat 

Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er helemaal een 

wereld voor ze open. Niet alleen werkt je kind aan een uitgebreidere woordenschat, ook is het goed 

voor de algehele taalontwikkeling. Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven, grammatica, 

zinsbouw en spelling. En daar heeft je kind op school weer veel profijt van! 

Sociale ontwikkeling 

Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek. De een is 

verdrietig, terwijl de andere zich misschien weer schuldig voelt. Je kind ontdekt meerdere kanten van 

een verhaal en leert zich in te leven in de (hoofd)personen. Dit heeft een positief effect op de sociale 

ontwikkeling en het omgaan met anderen. 

Zelfs peuters zullen al dingen van zichzelf herkennen als je ze een boek voorleest. Basis emoties als 

bang, blij en boos kennen zij natuurlijk als de beste. Bij een kleuter of de wat meer introverte 

kinderen kan het lezen van een verhaal ook helpen een lastig onderwerp bespreekbaar te maken. 

Lees bijvoorbeeld samen een boek over een specifieke situatie (verhuizing, zindelijk worden, afscheid 

nemen of samen spelen). Grote kans dat een boek je helpt een gesprekje te openen met je kind. 

Belangrijke data 

Dinsdag 27 september   Start kinderpostzegelactie groep 7/8  

Dinsdag 27 september   Project ‘Dode hoek’ voor groep 7/8 

Woensdag 28 september  Kinderen vrij i.v.m. studiedag team 

Donderdag 29 september  Fietskeuring groep 4 t/m 8 

Vrijdag 7 oktober   Oud papier wordt gehaald 

15 t/m 23 oktober    Herfstvakantie  


