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Aan ouders en andere lezers,
Algemeen
We zijn alweer enkele weken aan het werk. De meeste kinderen lijken hun draai gevonden te hebben. Maar er
zijn ook kinderen die iets langer moeten wennen aan de nieuwe juf of aan andere regels in de nieuwe klas of aan
andere kinderen waar ze bij in de klas zitten… Praat er met uw kind over wat hem/haar bezig houdt als hij/zij
nog niet (helemaal) gewend lijkt te zijn.
Op de komende spreekavonden (D.V. 12 en 13 oktober) kunt u dit met de leerkracht bespreken. Want deze
eerste schoolperiode staat vooral in het teken van welbevinden. We gaan er nl. vanuit dat goed in je vel zitten,
je veilig voelen, je wel bevinden een goede basis is om te presteren. In het belang van uw kind(eren) verwachten
we dan ook ALLE ouders op deze spreekavonden.
We hebben als ouders en als school het gemeenschappelijke belang, dat uw kind c.q. onze leerling zich zo
optimaal mogelijk ontwikkelt. U kent als ouders uw kind het best; wij kennen als leerling uw kind het best. Zo
vullen we elkaar mooi aan en worden er, als dat nodig is, samen afspraken gemaakt voor de komende periode. Het
is bekend vanuit literatuur dat zodra ouders en school samenwerken, het welbevinden en de leeropbrengsten
toenemen. Daar gaan we voor!
Fijn, dat er ouders waren die de informatieavond hebben bezocht waarin informatie werd gegeven over het
onderwijs dat uw kind dit jaar krijgt aangeboden. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Jammer dat zoveel
ouders verstek hebben laten gaan en deze informatie hebben gemist. Het kan zoveel duidelijkheid geven als uw
kind met vragen of onduidelijkheid m.b.t. gebeuren in de klas of over de lesstof thuis komt. Ook hiervoor geldt:
een goed begin is het halve werk! We hopen u allen te zien op de komende spreekavonden. We wensen u een goed
gesprek met de leerkracht van uw kind(eren).
Welkom
We heten in de kleutergroep Matthias de Waal van harte welkom! Nu kunnen jullie samen vertellen van school
Ruth en Matthias, dat is gezellig! Maar dan wel om de beurt, hoor! En vergeet opa en oma niet, die wonen nu zo
dichtbij. We wensen je een fijne tijd toe bij ons op school, Matthias!
Felicitatie
We feliciteren de familie Noordam van harte met de geboorte van Eva. “Uniek, klein, lief, heel bijzonder, Gods
wonder”. Zorg maar goed voor allebei je zusjes Joël, dat is jou wel toevertrouwd! We wensen de ouders van
harte Gods zegen bij de opvoeding van hun kinderen.
Directie: hoe verder?
Achter de schermen heeft het invullen van de directiefunctie voor onze school volop de aandacht. Op dit
moment is in ieder geval duidelijk dat de situatie tot en met december niet verandert. Dat betekent dat ik
(Martine Lammers) tot en met de kerstvakantie mijn werk als locatiedirecteur zal blijven doen en juf Floor tot
die tijd directietaken blijft uitvoeren. Zodra er veranderingen te melden zijn, hoort u dit van ons.
Onze algemeen directeur Dhr. Van Zetten zal bijspringen tot begin december. Daarna hoopt hij afscheid van ons
te nemen, omdat hij een beroep als predikant heeft aangenomen. De procedure voor een nieuwe algemeen
directeur is inmiddels van start gegaan. We zullen Dhr. Van Zetten enorm missen, maar zijn dankbaar voor de
tijd dat hij bij ons was. We wensen hem veel sterkte bij het afronden van zijn taak binnen onze vijf scholen.
Juf Hak blijft voorlopig tot de kerstvakantie de woensdagmorgens zelf voor de klas staan. Fijn, juf! Dank!
De werkdagen van juf Lammers blijven op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen.
Juf Floor is voor IB- en directietaken aanwezig op dinsdag, woensdagmorgen en donderdagmorgen.
Mevr. De Bruijn heeft vanaf de zomervakantie ter ondersteuning van de directie uitbreiding van uren gekregen.
Op deze wijze is er voor gezorgd dat alle directietaken toch uitgevoerd kunnen worden.

Herinrichting Erfstraat en Dijkstraat te Randwijk
Van de gemeente hebben we een globale planning gekregen van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in de
Erfstraat en de Dijkstraat. Als de Erfstraat klaar is, wordt de Dijkstraat vanaf de Randwijkse Rijndijk tot en
met het kruispunt met de Kerkstraat opnieuw ingericht. Het asfalt wordt vervangen door een nieuwe bestrating
en het plein, gelegen voor de kerk, zal ook opnieuw worden ingericht.
Het kan dus zijn dat u daar als ouders de komende maanden hinder van ondervindt bij het halen en brengen van
uw kinderen. Volgens de planning worden op vrijdag 11 december de werkzaamheden afgerond. Bij slechte
weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer duren.
Meer informatie kunt u vinden via: www.overbetuwe.nl/Actueel/Werk_in_uitvoering.
Nieuwe taal-leesmethode voor groep 3
Dit cursusjaar is groep 3 gestart met een nieuwe taal-leesmethode Veilig leren lezen (kim versie). M.b.v. deze
methode hopen we betere taal- en leesresultaten in groep 3 te bereiken, al blijft de leerkracht de spil waar
alles om draait!
De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat
naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke tekenklankkoppelingen. Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via de mail wordt u op de hoogte
gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Op
systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch
lezen veel aandacht voor leesplezier.
Met de Veilig leren lezen kim-versie kunnen we ook volledig opbrengstgericht werken. Dat doen we door hoge
doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.
De doordachte opzet van de methode, met daarbij aandacht voor een goed klassenmanagement, biedt de
leerkrachten de juiste ondersteuning om m.b.v. diverse software op maat leesonderwijs aan uw kinderen te
kunnen geven. En dat is wat we graag willen!
Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten van groep 3 de aanwezige ouders laten ervaren hoe het is
om te leren lezen en is uitgelegd hoe deze methode in de praktijk wordt gebruikt. Ook hebben ze de
bijbehorende materialen laten zien. Wilt u meer weten over deze methode, kijkt u dan op de site van Veilig leren
lezen (kim versie).
Wist u dat:
- op donderdagmorgen 10 december de Kerkstraat is afgesloten i.v.m. verkeersles van de ANWB en dat u
die morgen uw auto niet voor de school kunt parkeren?
Data t/m D.V. 2 november 2015
2 oktober

Juf Hak afwezig. Juf Van Ooijen groep 6

5 oktober

Ouderinloop (8.25-8.40 uur) en Dag van de leraar
Schaakles (15.30-16.30 uur)

7 oktober

Spelletjes uur voor kleuters

12 en 13 oktober

Spreekavonden welbevinden (voor alle ouders verplicht)

12 oktober

Schaakles (15.30-16.30 uur)

14 oktober

Spelletjes uur bij kleuters

15 oktober

Juf Vergunst afwezig. Juf Van de Werken groep 1/2 en Juf Drost groep 3

19 oktober

Schaakles (15.30-16.30 uur)

20 oktober

Bezoek doktersassistente voor groep 7/8 en MR vergadering (avond)

21 oktober

Juf Hak afwezig. Juf De Jong voor groep 6

22 oktober

Voorleeswedstrijd (middag)

23 oktober

Kinderboekenmorgen

26 – 30 oktober

Herfstvakantie

2 november

Studiedag personeel. Kinderen vrij!

Namens het team een hartelijke groet,
Mw. M. Lammers

