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Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 

• 1 december : Pietenochtend 

• 3 december: Sintviering– middag vrij 

• 22 december: kerstviering 

• 23 december: kerstvoorstelling 

• 24 december: start kerstvakantie 

In dit nummer: 

voorwoord 1 

Lezen , leerlingenraad 2 

Leesplezier, RVV 3 

RVV 4 

Strip 5 

Puzzel 6 

Nieuws uit de groepen 7 

 8 

verjaardagen 9 

kalender 10 
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December 

2021 

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021! Wat gaat het toch enorm snel! De maand 
december is traditiegetrouw een maand waarop we terugkijken op het jaar en in dit geval 
wederom een jaar waarin wij veel te maken hebben gehad en nog steeds hebben te maken 
met de gevolgen van het coronavirus. Eigenlijk een jaar om snel te vergeten als het gaat om 
corona. Toch hebben onze leerlingen relatief gezien minder achterstand opgelopen dan 
voorzien en heeft groep 8 zelfs een prima eindtoets behaald.  

Op dit moment zitten wij weer in een zorgelijke situatie als het gaat om het oplopend aantal 
besmettingen in Nederland. Dit betekent zoals u weet dat wij de maatregelen zoals voorge-
schreven door de overheid proberen na te leven. Ik zie gelukkig dat de meeste ouders en 
kinderen zich hieraan houden en goed meewerken om erger te voorkomen.   

De inzet van de extra begeleiding die is ingezet n.a.v. de NPO gelden loopt goed. Kinderen 
krijgen op basis van de toetsgegevens van het afgelopen schooljaar  extra een-op-een-
begeleiding. Meester René , juf José, meester Martijn en juf Linda begeleiden deze leer-
lingen.  

Ook de aandacht voor het sociaal– emotionele welbevinden van de leerlingen, middels de 
methode 1+1=3 levert goede resultaten op. Er is aandacht in de groepen voor bepaalde the-
ma’s en de judolessen worden door de kinderen als positief ervaren. We zien dit ook terug in 
de resultaten van de veiligheidsmonitor die door de leerlingen van groep 6.7 en 8 is ingevuld.  

Ik ben daarom ook trots op de kinderen en het team omdat ze zich met veel inzet en positi-
visme door deze voor hun moeilijke periode heen slaan. Iedereen verdient een compliment 
en niet op de laatste plaats de ouders en verzorgers die ook alles op alles zetten om het aller-
beste voor hun kinderen te realiseren. Complimenten!! 
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De leerlingenraad heeft afgelopen dinsdag 16 november voor het eerst vergaderd. Er stonden twee punten op de agenda te 
weten:  

Sint– en kerstviering en activiteiten in de gymzaal. De leerlingen hadden ideeën voor een aangepaste gymles en wilde graag een 
rol spelen bij de feesten. Onder leiding van de voorzitter van de leerlingenraad zijn de kinderen nu initiatieven aan het uitwer-
ken. 

In groep 3/4 en 5 zijn er een aantal kinderen die wekelijks met elkaar duo lezen. Het duo lezen verhoogt 
de motivatie voor het lezen, maar de verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken draagt ook bij aan de 
sociale ontwikkeling. Hieronder de ervaringen van de eerste keer:  

“Ik vond het voorlezen heel erg leuk. Ik heb foutjes gemaakt met het lezen en het kind moest die foutjes 
raden. Het meisje was ook mijn vriendin. Zij zit in groep 4. Ze deed het lezen goed en ook het foutjes verbe-
teren ging goed.”  

“Ik ging met een meisje uit groep 3 lezen. Dat was echt heel leuk. Ze deed heel goed haar best. Als ze een 
woordje niet wist kon ik het gelijk horen. Ik heb toen gezegd wat er stond. En toen gingen we verder lezen, 
we kwamen tot bladzijde 16. Dat was de laatste bladzijde en die hebben we zelfs gelezen!”  

“Ik las met een jongen uit groep 4. Hij was heel lief en hij deed ook zijn best. Hij maakte wel een paar fout-
jes, maar die heb ik verbeterd. Toen zei hij ze ook nog een keer. Toen gingen we om de beurt een rijtje le-
zen. Hij vond dat best wel moeilijk, maar hij deed het ook wel goed.”  
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 Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen!  
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, 
ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met 
de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften in verschillende 
leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim 
14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20 jeugdtijdschriften.  
  
Superboek.nl  
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan ook de actuele en populaire ti-
tels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, 
Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app 
(voor iOS en Android) of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen mak-
kelijker en leuker om te lezen.  

  
Gratis lid tot 18 jaar  
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving 
is de toestemming van ouders nodig.   
  
Voordelen van superboek.nl:  

• Meer dan 14.000 gesproken boeken  

• Gerangschikt op leeftijd  

• Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil  

Onze lessen over Respect, veiligheid en vertrou-
wen hebben  de leerlingen van groep 3-4 geïnspi-
reerd tot deze tekeningen. 

https://www.superboek.nl/
https://apps.apple.com/nl/app/daisylezer/id524333736
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dedicon.daisylezer2&hl=nl
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Woensdag 10 november kwam de tandarts in de groep vertellen over wat hij allemaal doet en hoe de kinderen 
hun tanden moeten poetsen. Ook kregen de kinderen een verrassing mee.  

Op school zijn wij aan het knutselen voor Sint. Wij hebben O-zo-snel en prachtige stoomboten geplakt. Van de clics zijn 
ook volgens een bouwplan boten gemaakt. De kinderen hebben geleerd dat er verschillende soorten boten zijn zoals 
een duikboot, de stoomboot, de politie boot, de woonboot, de kano, de zeilboot en de watertaxi.  

We hebben op dinsdag onze schoen gezet en op woensdagochtend zat er een klein pakje in. 

Lezen in groep 5 doen we niet altijd  alleen en stil maar samen 
en hardop. Aan de hand van een tekst over de 
kleren van sinterklaas hebben de kinderen 4 
leesopdrachten moeten doen.  
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Groep 6 heeft een dansclinic gehad tijdens de gym. Eerst een korte dans aangeleerd waarna ze kort in groepjes 
hun eigen dans mochten verzinnen. Vervolgens voerde ze deze dans op voor de klas. Dit vonden de kinderen wel 
eng, maar dit hebben ze toch even gedaan. Wat goed van ze! Super leuk!  

Groep 7 heeft een bezoek aan TENT ( een interactieve voorstelling) gebracht. We hebben veel verschillende activitei-
ten gedaan, zoals tekenen terwijl iemand een schilderij omschrijft. Tekenen wat je op het plafond ziet (en je mag niet 
op je blaadje kijken). Kijken naar kunstwerken en een erestok gemaakt die we in de tovertuin moesten planten. Het 
was erg leuk!  

Groep 8 had een knutselmiddag in het thema van Sinterklaas. Even lekker ontspannen in een drukke periode.  
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Verjaardagen in december   

6 Kenza Agoujil  Groep 3/4 

6 Zuzanna Maruszewska  Groep 5 

7 Filip Maruszewski  Groep 3/4 

10 Annemae Snel Groep 7 

13 Mano de Vries  Groep 1/2 

18 Ceylian Wouden  Groep 3/4 

23 Mehdi Tourich  Groep 1/2 

25 Khris Cabrera Ortega  Groep 3/4 

27 Koen Wendrich  Groep 5 

28 Darius Delorean  Groep 1/2 

28 Victoria Krzempek  Groep 8 

Woensdag 24 november heeft groep 8 een bezoek gebracht aan onze lokale designer in de voormalige 
gymzaal aan de Velsenaerstraat. 
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