Kerst
Sinterklaas is nog niet vertrokken, maar wij zijn al
weer bezig met de kerst.
Op donderdag 22 december willen wij weer graag
een kerstdiner houden voor de kinderen op de
manier waarop het vorig jaar is gedaan.
We hebben toen aan ouders gevraagd om hapjes te
maken. Dit was een groot succes. U krijgt t.z.t. een
verzoek om voor 22 december hapjes te maken.
Kunt u alvast
over een recept
nadenken.
Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……
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Drempelonderzoek
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij
aangegeven dat het Drempelonderzoek voor
groep 8 op 16 november zou plaatsvinden. Dit
is echter niet gebeurd, wegens ziekte van
meester Hedzer. De afname is verschoven
naar woensdag 23 november. Meester Hedzer
neemt de toets af en juf Lidy staat voor groep
7.
Jumbo Spaaractie
De spaaractie is afgelopen en nu is bekend
geworden wat onze school gespaard heeft.
Een totaal bedrag van € 536,27.
Wij zijn hier ontzettend blij mee. De Jumbo
heeft een webshop opengesteld, waar we
materialen kunnen bestellen.
Namens het team van de school willen wij u
hartelijk bedanken voor het inleveren van de
spaarpunten.

Luizencontrole
Op vrijdag 4
november heeft er weer een luizencontrole
plaatsgevonden. We waren luizenvrij. Dit is best wel
een felicitatie waard.
Langs deze weg wil ik de luizenmoeders hartelijk
bedanken voor hun inzet. Na iedere vakantie staan
zij klaar om te controleren. Mocht na de controle
blijken dat er luizen zijn, dan wordt de week erop
weer gecontroleerd.
Taalbeleid
We zijn bezig met het schrijven van een
taalbeleidsplan. Een plan waarbij wij het accent
leggen op lezen en woordenschat. Lezen verdelen
wij onder in technisch lezen en begrijpend lezen.
De basis voor het aanleren van de techniek om te
lezen ligt in de groepen 1 t/m 3.
Kleuters krijgen van juf Babs (een excellente
leerkracht op het gebied van taalverwerving) alle
facetten van de taal mee. Er is heel veel aandacht
voor de spraak, u moet dan denken aan intonatie,
klemtonen, het maken van zinnen. En het aanleren
van nieuwe woorden, oftewel het vergroten van de
woordenschat.
Tevens treft u in de onderbouw veel woordkaartjes
aan op voorwerpen in de klas. Kinderen komen zo in
aanraking met de geschreven taal. Tevens worden
de eerste letters aangeboden.
In groep 3 wordt overgegaan naar het leren lezen.
(Dit is een zeer belangrijk proces en het streven is

dan ook om groep 3 als zelfstandige groep te
laten functioneren. Gelukkig kunnen we dit
jaar groep 3 en 4 op de ochtenden splitsen.)
Een symbool (letter) heeft een klank,
meerdere symbolen achterelkaar vormt een
woord. Tevens worden er zoveel mogelijk
leeskilometers gemaakt. Technisch lezen staat
centraal. Groep 3 is dagelijks 2 tot 3 uren bezig
met lezen.
Aan het eind van groep 3 wordt overgegaan
naar begrijpend lezen.
Een kind kan misschien wel heel goed en snel
lezen, maar het moet ook begrijpen wat het
leest. De tekst moet in het hoofd verwerkt
worden.
In groep 4 t/m 6 staat technisch lezen ook nog
op het programma. Er moeten nog veel
leeskilometers gemaakt worden. Want hoe je
het ook went of keert; oefening baart kunst.
Begrijpend lezen is nu van groot belang, zelfs
bij rekenen. Het vak begrijpend lezen komt
minimaal 2x op het rooster, maar is verweven
met alle vakken.
Bij de groepen 7 en 8 staat naast begrijpend
lezen, het bevorderen van het leesplezier
centraal.

Goed kunnen lezen is mede
bepalend hoe succesvol
kinderen kunnen zijn.
Het doel van het taalbeleidsplan is om de
resultaten te verbeteren. Alle leerkrachten
hebben aan het begin van het schooljaar hun
verwachte groepsscore aangegeven. Na de
afname van de citotoetsen in januari vindt de
eerste evaluatie plaats. Wordt vervolgd.
Vacature
Wij zijn nog op zoek naar personen die op
donderdagmiddagen boeken willen ruilen
met de kleuters vanaf 12.30 tot 14.00 uur.
Opa’s of oma’s, tantes en ooms kunnen ook
in aanmerking komen. U kunt zich
aanmelden via de mail.

Onderstaande quotes staan in onze schoolgids
vermeld.

Lezen is misschien wel de
belangrijkste
vaardigheid in het
leven die wordt
aangeleerd. Wij
vragen van ouders dat zij dagelijks
hun kinderen voorlezen en lezen
met de kinderen wanneer deze in
het leerproces zitten van het lezen.
Dan komen we tot de beste
resultaten.
Door een goede
uitgebreide
woordenschat
is men in staat
om zich goed te
kunnen uiten.
Dit kan de
geluksfactor in het leven vergroten.
Oud papier
Vrijdag 18 november 2016 wordt het oud papier
weer opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen
helpen.
Levi Tong
Rabia Fanoos
Kher Habach
Lilyan Sasila
Maya Tabak
Justin Veldhuizen
Diar en Hana Ifzaren
Sarah El-Khalaf
Delco Bakker
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de
verzamelplaats: parkeerterrein van F.C. Wolvega
Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op school
met een hapje en een drankje. Wij danken u bij
voorbaat voor de medewerking.

Wist u dat?
…….
Pieter Simon opeens een andere vader
heeft?
…….
Dat de vader in kwestie daar niks van
af weet?
……… Juf Geartsje er meer van af weet?
(een kritische lezer van de schoolmail, snapt
wat er wordt bedoeld )
…….. Meester Hedzer juf Geartsje vervangt?
…….
Wanneer beide ziek zijn er nog geen
vervanger is aangesteld?
…….
Dit bijna nooit voorkomt, maar helaas
deze week wel.
Agenda november, december en januari
18-11 Sinterklaassprookje voor de groepen 3
t/m 8
18-11 Oud papier
21 en 22 -11 Oudergesprekken op verzoek
23-11 Groep 8 doet het Drempelonderzoek
23-11 schoolschaatsen groep 5/6
28-11 oudergesprekken groep 8 leerlingen
29-11 Vergadering Oudervereniging
30-11 schoolschaatsen groep 5/ 6
2-12 luizencontrole
5-12 Sinterklaas op school
7-12 schoolschaatsen groep 5/ 6
9-12 Oud papier
13-12 14.15 uur teamvergadering
14-12 schoolschaatsen groep 5/6
14-12 t/m 23-12 juf Babs afwezig, zij wordt
vervangen door ?
19-12 Voorlichtingsavond ouders van groep
8 leerlingen
22-12 Kerstdiner vanaf 17.00 uur
23-12 Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

26-12 tot en met 6 januari 2017
Kerstvakantie
De maand januari is toetsmaand
9-1
10-1
12-1
13-1
17-1
20-1
23-1
25-1

Nieuwjaarsinloop voor ouder en kind
BLP training om 14.30 uur
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
Luizencontrole
Zakelijke ouderavond
Oud papier
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
Juf Geartsje en meester Hedzer naar
de onderwijsbeurs. Juf Lidy staat voor
groep 7/8

Voor Juf Pietje

Van ons allemaal!
Collega’s, kinderen en ouders

