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Kijkochtend en kijkmiddag
De eerste schoolweek is weer bijna voorbij. De kinderen zijn al een beetje, of helemaal
gewend in hun nieuwe groep bij hun nieuwe juf of meester. Graag willen wij u laten zien wat
de kinderen dit schooljaar gaan leren. Dit kan op dinsdag 3 september van 08:30 tot 09:00 of
op donderdag 5 september van 14:30 tot 15:00. U bent van harte welkom om te komen
kijken in de klas van uw kind. Opa's, oma's of andere belangstellenden zijn ook van harte
welkom.
Team.
Nieuwe leerlingen
Angelina Dam, Jakub Krzyminski en Thijs de Groot in groep 1/2 A, Wout van Marion, Elena
Surace, Simon Polák, Brent van de Wetering en Kyra Bouwman in groep 1/2B. In groep 1/2C
Mea-lynn Griep en Lotte en Pepijn Zwaanswijk. In groep 1/2D Kick Schippers, Djaimy van
Gerner, Robin Vogelaar en Chelsey Wevers.
Wij wensen deze leerlingen veel plezier bij ons op school!
Het team.
Schoolreis groep 1/2
Op donderdag 10 september gaan we met de kleuters op schoolreisje naar de
kinderboerderij.
We beginnen 10 september om 10.00 uur en eindigen om 14.00 uur.
• Aanwezig zijn op de parkeerplaats van AV NOP (atletiekbaan): 9.55 uur
• Einde schoolreis: 14.00 uur. Ophalen bij de ingang van de kinderboerderij.
• De tassen mogen thuis blijven. Wij zorgen voor eten en drinken.
Wanneer het niet lukt om zelf te halen en te brengen, probeer dan iets te regelen met een
vriendje of klasgenootje. Lukt dat niet, laat het ons dan weten, dan zorgen wij voor een
oplossing. Alle kinderen mogen op deze dag hun rode Albert Schweitzershirt aan, graag
voorzien van naam op het label. We gaan er een gezellige dag van maken.
Vanaf 2 september werken we met de kinderen aan het thema “boerderij”.
Om deze dag goed te laten verlopen hebben wij hulp nodig van ouders. In de hal bij de
kleuters hangt een lijst waarop je je kan opgeven.
De leerkrachten van groep 1 en 2.
Kamp groep 8
Nog een paar weken en dan is het al zover: kamp groep 8! We gaan van woensdag 25
september tot en met vrijdag 27 september naar Ameland. De kinderen hebben inmiddels
een brief meegekregen met de vraag of ouders kunnen brengen en/of halen.
Graag vernemen we ook van de ouders over het medicijngebruik van de kinderen en of er
bijzonderheden zijn omtrent het eten (vegetarisch/ dieet). Dit kunt u aangeven bij de
leerkracht van uw kind. Net als elk jaar in groep 8 gaan er alleen leerkrachten mee op kamp.

Naast meester Ivo en juf Annemarie, gaan juf Coby en juf Paula mee naar Ameland.
Meer informatie over het kamp volgt binnenkort. Wij hebben er in ieder geval nu al zin in!
Juf Coby, juf Paula, meester Ivo en juf Annemarie.
Leesbevorderingstip en Yoleo
Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo snel een boek. Zij komen daardoor minder
vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen: ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat en ze leren zich in te leven in
anderen. In onze samenleving is dat van belang. Veel kinderen maken vanwege dyslexie,
andere leesproblemen of omdat ze simpelweg liever in bomen klimmen, te weinig
‘leeskilometers’, terwijl ze in latere fasen van het onderwijs veel teksten moeten ‘verwerken’.
Wij leven nu eenmaal in een talige samenleving: iedereen moet zo goed mogelijk kunnen
lezen en schrijven om echt mee te kunnen doen.
Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van digitale boeken (tekst gecombineerd
met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een
selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw zouden pakken. De toegevoegde
game motiveert kinderen daarnaast om meer leeskilometers te maken. Yoleo biedt kinderen
(van +/- 8-12 jaar) ondersteuning bij het zelfstandig lezen. Met Yoleo wordt lezen makkelijker
en kunnen kinderen zelf aan de slag. Yoleo is vanaf nu gratis toegankelijk voor alle kinderen
met een bibliotheekpas en zeker aan te raden. Meer info is te vinden op de site van de
bibliotheek en via Yoleo.
Juf Annet (intern begeleider).
Jaarkalender
Volgende week ontvangen de kinderen weer een jaarkalender. Ieder gezin ontvangt 1
kalender. Indien wenselijk, kunt u een extra exemplaar vragen aan de leerkracht van uw
kind. In deze kalender vindt u algemene informatie over de school. Daarnaast vindt u er alle
schoolvakanties en andere bijzonderheden voor het komende schooljaar. Hoewel wij altijd
ons uiterste best doen om de data op de kalender te volgen, kan het voorkomen dat er toch
wijzigingen plaatsvinden. Wij brengen u daar natuurlijk zo snel mogelijk van op de hoogte via
de wekelijkse nieuwsbrief (het Prikbord). De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn te vinden
op de website van de school onder het kopje ‘nieuws’.
Parro
Dit schooljaar willen wij gebruik gaan maken van de Parro-app. Parro is een eenvoudige
manier om met ouders snel en doeltreffend te communiceren. Samen met dit Prikbord
ontvangt u hier meer informatie over.
C. van der Meulen.
Luizenpluizen
Na elke vakantie worden de kinderen bij ons op school op hoofdluis gecontroleerd. Dit wordt
gedaan door ouders van leerlingen uit de eigen groepen. Dit pluizen draagt bij aan het onder
controle houden van hoofdluis op school. Daar hebben wij natuurlijk belang bij, maar u als
ouder ook. Wie wil de luizenmoeders komen versterken?
Bij de groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 3, 4b, 5a, 5b, 7b en 8b hebben zich al ouders
aangemeld om te helpen. Maar vele handen maken licht werk, extra hulp is altijd welkom.
Bij de groepen 4a, 6a, 6b, 7a en 8a zijn nog geen ouders die zich hebben aangemeld. Deze
groepen zijn in de afgelopen week gecontroleerd door ouders uit andere groepen. Als er
geen aanmeldingen komen van ouders uit deze groepen, dan worden deze leerlingen niet
gecontroleerd op hoofdluis. Dat zou jammer zijn. Mocht u tijd over hebben om te helpen
“pluizen”, dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind of bij C. van der
Meulen.
C. van der Meulen.

