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Kalender volgende week:
Ma
Di
Wo
Do
Vr

24 januari:
25 januari:
26 januari:
27 januari:
28 januari:

Citotoetsen groepen 3 t/m 7
Citotoetsen groepen 3 t/m 7
Citotoetsen groepen 3 t/m 7
Citotoetsen groepen 3 t/m 7
Citotoetsen groepen 3 t/m 7

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Het aantal besmettingen neemt hand over hand toe. Er zitten veel mensen thuis en ook groepen op scholen komen
weer vaker thuis te zitten. Als ik kijk naar scholen om ons heen dan valt het tot nu toe nog wel mee voor een school
zo groot als die van ons, maar gisteren moest er toch weer een groep thuisblijven omdat juf Vivian positief testte.
We zien ook dat het aantal kinderen dat thuis moet blijven vanwege quarantaine of een positieve testuitslag op
aan het lopen is. Als het gaat om besmettingen, dan moeten we ons als school melden bij de GGD op het moment
dat er 3 besmettingen in één groep zijn. Dat betekent dat dan de hele groep thuis moet blijven. Gelukkig zijn we
zover nog niet, maar we houden dat dus wel bij. Zoals u weet werken we nog steeds in bubbels om het risico op
een uitbraak van besmettingen in ieder geval hier op school zo laag mogelijk te houden. We doen er alles aan wat
we kunnen. Toch denk ik dat we er rekening mee moeten houden dat we nooit meer helemaal afkomen van corona
en we dus een manier zullen moeten vinden om er mee om te leren gaan.
Verder was dit een rustige week. Ik hoorde dat afgelopen maandag bekend staat als “Blue Monday”, de
deprimerendste dag van het hele jaar. Nog middenin de winter, donker, het voorjaar is nog ver weg terwijl je voor
je gevoel oud en nieuw allang achter je hebt gelaten. Hier op school was daar gelukkig niks van te merken. De
kinderen waren allemaal heerlijk aan het werk.
Ook de jarigen voor komende week hebben weer een plekje in de nieuwsbrief gekregen en tot slot vraag ik
nogmaals uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Er is beduidend minder betaald nu we niet meer met de
incasso kunnen werken. Het zou jammer zijn als er daardoor activiteiten niet meer georganiseerd zouden kunnen
worden of we de kinderen geen traktatie meer aan kunnen bieden bij evenementen als Carnaval of Pasen die er nu
aan zitten te komen. Maar misschien kwam de tijd niet zo goed uit of bent u het gewoon vergeten door de waan
van alle dag. Vermeld t u aub wel de naam van uw kind erbij en de groep waarin hij/zij zit? Bedankt alvast!

Hartelijke groeten en een fijn weekend
Anouk van Lierop
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Wie is er jarig deze week?
Wij wensen de volgende kinderen en juf een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag:
Jenayo uit groep 6

Mijke uit groep 8

Lani uit groep 7

Jens uit groep 3

Juf Naomie uit groep 3 en 7

Reminder vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze nog een reminder voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een betaalverzoek voor de ouderbijdrage van € 15,00
per kind. U kunt met elke bank in Nederland betalen. Vermeldt u aub de naam van uw kind en de groep erbij? Dank u
wel! Deze link is geldig tot 30 september 2023.
Klik hier voor de betaallink voor de ouderbijdrage.

De Nationale Voorleesdagen van 26 januari t/m 5 februari 2022
Kinderen vinden het leuk als je voorleest. En door vaak voor te lezen wordt jouw kind beter in taal. Dat wil toch iedere
ouder?
Waarom we meedoen?
1.
2.
3.

Voorlezen maakt je leuker!
Heeft positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Laat kinderen kennismaken met het plezier van boeken.

Tips voor meer plezier met voorlezen thuis.
1.

2.

3.

4.

Begin vroeg met voorlezen.
Samen een boek lezen met je kind. Dat is heerlijk. Begin al met voorlezen vanaf de geboorte. Want door voor
te lezen wordt je kind later beter in taal.
Maak voorlezen samen leuk.
Bij voorlezen gaat het om het gezellige moment samen. Neem dus de tijd en ga op een rustige plek zitten. Lees
het boek eerst zelf een keer, dan weet je wat er komen gaat.
Haal samen gratis boeken bij de bibliotheek.
Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis boeken kunnen halen bij de bieb? Een leuk uitje samen. En leuk om je
kind zelf boeken te laten kiezen. Als je voor de eerste keer komt met je baby, krijg je een gratis
BoekStartkoffertje cadeau. Met twee gratis boekjes en tips over voorlezen aan baby’s en peuters.
Speel met je stem.
Wissel af tussen hard en zacht voorlezen, met een hoge en lage stem, of tussen rustig en net iets sneller. Alleen
als het past bij de tekst en het verhaal natuurlijk.
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5.

6.

7.

Extra tips als jouw kind lezen lastig vindt.
Op debibliotheekopschool.nl vind je een overzicht van websites met tips speciaal voor kinderen die lezen lastig
vinden. Zo ontdek je hoe je kind toch plezier aan lezen kan beleven.
Voorlezen aan baby’s en peuters
Samen lezen met je kind is op elke leeftijd leuk. Wil je extra tips over voorlezen aan de allerkleinsten? Op
BoekStart lees je voorleestips en leestips per leeftijd.
Ook bovenbouwleerlingen vinden voorlezen nog altijd leuk.
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