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Update sloop 
Twee weken onderweg, en de bovenbouwlokalen zijn inmiddels verdwenen. Hieronder een kleine update 

van de sloopwerkzaamheden. 

 
 

Samenwerken domeinen 
Binnen de domeinen (de groepen 1t/m3 van beide scholen, de groepen 4-5 en de groepen 6 t/m 8 wordt 

op dit moment gewerkt aan hetzelfde thema: ‘Wij bouwen samen’. Het eerste domeinoverleg heeft 

inmiddels plaatsgevonden waarbij er per domein een gezamenlijke startactiviteit is bedacht, een activiteit 

die door iedereen gedaan wordt in de groep op een eigen moment en een gezamenlijke afsluiting. Jullie 

worden door de leerkrachten van het domein zelf geïnformeerd over de gezamenlijke afsluiting. Verder zijn 

er veel ideeën uitgewisseld voor het thema en hebben we geïnventariseerd wat een ieder van ons in het 

taalonderwijs wil ontwikkelen.  

 

Taal coördinator – leestips – Kinderboekenweek Gi-ga-groen 
Beste ouders, 

Ik wil mij graag even voorstellen.  

Ik ben Marjon de Vries en geef les in groep 4. Naast het lesgeven ben ik ook taal-/ 

leescoördinator voor beide scholen. Als coördinator bewaak ik de kwaliteit van het 

taalonderwijs samen met ons team, ben vraagbaak voor het team en stimulator op het 

gebied van taal- en leesonderwijs.  Een goede wisselwerking tussen school en thuis 

vinden wij zeer belangrijk. Ik geef daarom graag wat meer informatie wat het belang is 

van voorlezen en lezen, niet alleen op school maar zeker ook thuis! 
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Lezen, voorlezen, veel lezen... 

Het belang van voorlezen en lezen is een speerpunt op beide scholen. De kinderen lezen op school elke 

dag en er wordt elke dag voorgelezen door de leerkracht. Leesplezier ontwikkelen bij kinderen begint bij 

veel leesonderwijs. Het is voor kinderen zeer helpend als het belang van lezen niet alleen op school, maar 

ook thuis naar voren komt. Voorlezen, zelf lezen of samen naar de bibliotheek gaan, draagt allemaal bij 

aan leesplezier. 

Tip: kinderen tot 18 jaar betalen niets voor de bibliotheek. De bibliotheek vindt het belangrijk dat kinderen 

lezen en informatie kunnen zoeken voor school of voor hun hobby, zonder dat het geld kost.  

Goed kunnen lezen is belangrijk voor de toekomst van uw kind. Boeken zijn vitamines voor de hersenen. 

Lezen ontspant en traint het concentratievermogen. Verder zorgt het ervoor dat de fantasie ontwikkeld 

wordt en dat sociale en emotionele vaardigheden worden ontwikkeld. Elke dag (voor)lezen zorgt er 

bovendien voor dat de lees- en leerprestaties van uw kind toenemen. Als je elke dag 15 minuten voorleest, 

leert je kind per jaar 1000 nieuwe woorden! 

Tips bij het lezen (gr. 3-4-5) 

• Laat uw kind bij voorkeur hardop lezen. Vindt uw kind het lezen lastig, dan kunt u de aanpak voor-koor-

doorlezen gebruiken. U leest de bladzijde eerst hardop voor en daarna lezen jullie samen nogmaals de 

bladzijde in koor. Uw kind leert het leestempo van u aan en de intonatie. Daarna kan uw kind alleen de 

bladzijde lezen. 

• Geef eenvoudiger leesstof als er veel fouten worden gemaakt. De bedoeling is dat uw kind blijft oefenen 

en plezier blijft beleven (vraag aan de leerkracht welk niveau uw kind leest); 

• Geef uw kind de gelegenheid om fouten eerst zelf te herstellen.  

• Geef complimenten tijdens het lezen;  

• Praat over de verhalen die u met uw kind leest;  

 

Volgende week start de Kinderboekenweek waar, in het kader van leesplezier en boekpromotie, op school 

ook veel aandacht aan wordt besteed.  

Het thema van de Kinderboekenweek is Gi-ga-groen. 

Het is niet zo  

dat bloemen zomaar ergens bloeien 

voor niks 

alleen om mooi te zijn… 

 

Dit is een stukje uit het gedicht van de Kinderboekenweek die woensdag 5 oktober gaat beginnen. Deze 

openen we gezamenlijk op het asfalt als het droog weer is. We zouden het leuk vinden als iedereen op 

deze dag in het groen naar school komt.   

Deze week staat in het teken van lezen. In de klassen zal dit veelvuldig op verschillende manieren 

gebeuren.  

Op vrijdag 14 oktober om 14.00u sluiten we de Kinderboekenweek gezamenlijk af met een boekenmarkt. 

Verzamel thuis alvast alle boeken die niet meer gelezen worden. Meer informatie hierover volgt.   

Ik wens u, mede namens het team, heel veel leesplezier met uw kind! 

Vriendelijke groet, Marjon de Vries   Taal-/leescoördinator 

 

Verkeersveiligheid 
In overleg met verkeersdeskundigen en politie is besloten het besluit over het mogelijk aanpassen van de 

kiss en ride zone nog even uit te stellen. Het weer van deze week laat zien dat er meer gebruik van 

gemaakt wordt dan in de eerst ‘zonnige weken’ het geval was. We volgen dit besluit en komen hier later 

nog op terug.  
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van de MR 
Ook voor de MR is de kop er af en is vooruit gekeken op het komende schooljaar. Het schooljaar werd 

hectisch afgesloten met de verhuizing en al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de overgang naar 

een andere gebouw voor de kinderen rustig is verlopen. 

Alles lijkt te functioneren zoals gewend al is het ruimtegebrek ook duidelijk voelbaar. De verkeerstromen en 

de verkeersveiligheid zullen nog de nodige aandacht krijgen.  

Op de agenda stonden een aantal vaste zaken waarop de MR instemming geeft. De hoogte van de 

ouderbijdrage is vastgesteld en de instemming met een aantal jaarverslagen, jaarplannen en de 

schoolgids volgen. 

Er is gesproken over het jaarplan en de daarbij horende doelen van zowel de MR als de PJS. IKC 

ontwikkeling zal het komende jaar voorop staan. 

De directie schrijft op dit moment met ondersteuning van een externe een SER (Samenwerkings Effect 

Rapportage) en een routekaart waarin de rechten (inspraak en instemming van de MR) zijn opgenomen in 

een tijdpad. Ook de communicatie met ouders wordt hierin opgenomen. Dit verslag zal leidend zijn voor 

het tijdpad en de acties voor de komende tijd. 

 

 

 


