
NIE UWSBRIE F  NOVE MBER
LITERAIRE THEMA: DE (NATIONALE) VOORLEESWEDSTRIJD

Agenda
 
2 november  
Start Drempeltoets  
groep 8

4 t/m 11 november                
Week van de  
MediaWijsheid

7 november              
Groep 6 naar De Hooizolder
 
14 november                 
MR-vergadering 19.30 uur 

15 november                
Bibliotheekactiviteit voor  
groep 1/2B en 3

17 november                  
Bibliotheekactiviteit voor  
groep 4A en 4B

21 november                  
OR-vergadering 20.00 uur

21 + 22 november                  
Contactavonden groep 8 

28 november                  
Nieuwsbrief december

Literair thema november: de (nationale)  
voorleeswedstrijd 
De Nationale Voorleeswedstrijd is in 1993 door Stichting 
Lezen in het leven geroepen om het leesplezier in groep 7 
en 8 te stimuleren. In de meer dan 25 jaar dat de wedstrijd 
bestaat, is deze uitgegroeid tot de op één na grootste  
leescampagne (na de Kinderboekenweek) voor het  
basisonderwijs in Nederland. 
In de Nationale Voorleeswedstrijd nemen kinderen het  
tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Wie 
wordt onze schoolkampioen en mag daarna verder in de 
regio of misschien zelfs in de provincie? Wie weet zit De 
Nationale Voorleeskampioen 2022 wel op onze school!

Voor de kinderen uit groep 4 t/m 6 worden er ook  
voorleeswedstrijden gehouden, maar dan gaat het om het 
kampioenschap per groep.
Daarnaast mogen kinderen uit groep 4 t/m 6 die dat leuk 
vinden ook gaan voorlezen bij groep 1 t/m 3. Het verhaal 
dat voorgelezen wordt, moet natuurlijk wel goed  
voorbereid worden.



Personeelszaken 
Momenteel zijn er twee personeelsleden die zich (gedeeltelijk) ziek hebben 
moeten melden en we verwachten dat dit helaas voor een wat langere  
periode zal zijn.
Margot Kniep werkt momenteel een dag (dinsdag) minder en de vervanging 
hebben we als volgt geregeld:
Groep 1/2B zal op dinsdag (evenals op maandag) begeleid worden door 
mevr. Ria van der Hoeven. Mevr. Angela de Ruijter werkt daardoor voorlopig 
een dag extra op dinsdag in haar eigen groep 1/2A.

Mevr. Suzanne de Vree is volledig afwezig en groep 3 zal de komende weken begeleid worden door: 
Mevr. Nicole Schippers (maandag/dinsdag/woensdag)
Mevr. Marloes Groeneveld (donderdag)
Mevr. Arianne Hinten (vrijdagmorgen).

Mevr. Joke Thijsse is om een heel andere reden afwezig.
Zij is op 1 november officieel met pensioen gegaan, maar blijft wel beschikbaar als invalster voor de  
kleutergroepen.

De volgende pensionado is mevr. Edith van Dongen. Zij gaat officieel per 1 april 2023 met pensioen en wordt 
opgevolgd door mevr. Sandra Bakker. Zij zal per 1 januari 2023 bij ons op school in dienst treden en vanaf de 
kerstvakantie groep 4A begeleiden. De overlap in tijd tussen mevr. Edith van Dongen en mevr. Sandra Bakker 
maakt een zorgvuldige overdracht van de groep mogelijk. Zij zullen ook samen de oudergesprekken voor het 
eerste rapport houden, die in februari 2023 in de planning staan. 
In de nieuwsbrief van januari 2023 zullen we onze nieuwe collega aan u voorstellen.
Voor een kennismaking met de kinderen uit groep 4A zal mevr. Sandra Bakker vrijdagochtend 18 november 
op school langskomen. 

Het belang van voorlezen 
Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook 
een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind.  
Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel de emotionele, 
cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en  
regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de  
voordelen zijn. Vanaf een leeftijd van drie maanden, kun je al  

samen met een baby in boeken kijken, zaken benoemen en prenten bekijken. De rol van ouders speelt dus 
een doorslaggevende rol.
• Voorlezen vergroot de woordenschat;
• Voorlezen stimuleert de fantasie;
• Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;
• Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;
• Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;
• Voorlezen vergroot de liefde voor boeken;
• Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen;
Door met uw kind ook te praten over het boek, wordt uw kind tevens gestimuleerd actief met taal aan de 
slag te gaan.
Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van de dag.  
Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen.
Ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft voorlezen veel voordelen hebben.  
Het is een gezellig moment samen!



Welbevinden leerlingen
Gedurende de eerste weken van een nieuw schooljaar is er veel energie gestoken  
in positieve groepsvorming.
Een onderdeel hiervan was o.a. onze deelname aan de “Week tegen Pesten”.   
In de vorige nieuwsbrieven heeft u hier meer over kunnen lezen. Om een goed beeld 
te krijgen in welke mate er bij ons op school sprake is van pestgedrag, hebben we 
hier nadrukkelijk navraag naar gedaan tijdens de eerste contactavonden.  
(De contactavonden voor groep 4A en 8 moeten nog plaatsvinden). 
Het voorlopige resultaat geeft aan dat pestgedrag gelukkig niet veel voorkomt, maar 
………  elk geval is er wel één te veel.
We blijven daarom heel alert op het voorkomen van pestgedrag en vragen u om het 
direct te melden bij de groepsleerkracht, als uw kind gepest wordt.
Dan kunnen we direct ingrijpen, maatregelen nemen en afspraken maken met de 
betrokkenen. Het blijft wel van belang om een goed onderscheid te maken tussen 
plagen en pesten. Waar plagen goedmoedig is, is pesten dat niet!

Jaarvergadering OR/MR
Op maandag 10 oktober hield de ouderraad samen met de medezeggenschapsraad 
haar jaarvergadering. 
Er werd verslag gedaan van de activiteiten in het afgelopen schooljaar en het  
financieel jaarverslag werd ter goedkeuring aangeboden. Tevens kwam de financiële 
begroting voor het huidige schooljaar aan de orde, die gebaseerd is op de vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit is het geld dat de ouderraad nodig heeft om haar activiteiten te 
bekostigen. 
De ouderbijdrage en de kosten voor de schoolreizen gaan niet omhoog! Voor het 
betalen van de ouderbijdrage, ontving u vorige week een factuur, die via IDEAL  
betaald kan worden. We hopen dat u ook dit schooljaar weer bereid bent om de  
ouderbijdrage te betalen, waardoor het mogelijk blijft om tal van activiteiten te  
organiseren die de school voor uw kind(eren) extra leuk maakt.



Medezeggenschapsraad
Het heeft eventjes geduurd, maar de oudergeleding van de MR is weer 
compleet.
Dhr. Ron Westerhout (vader van Jinte uit groep 7 en Loïs uit groep 4) wordt 
lid van onze MR en zal samen met voorzitter dhr. Stefan Steenstra (vader 
van Bibi uit groep 3) de oudergeleding vormen.
Namens het personeel hebben mevr. Lisanne Kranendonk en mevr.  
Mirjam Lodonk zitting in de MR. 

Buitenschoolse opvang 
In samenwerking met Wasko Kinderopvang bieden we ook buitenschoolse opvang 
(BSO) aan op onze school en op dit moment is er plaats voor nieuwe kinderen.                                                                                                            
Hieronder een bericht van Wasko.

Op de BSO kunnen kinderen zowel voor als na schooltijd terecht. Er is altijd iets leuks 
te doen op de BSO, maar de dag in alle rust opstarten of afsluiten kan natuurlijk ook. 
Wasko biedt kinderen ruimte om te groeien op een leuke, gezonde en toekomstgerichte 
manier.
 
Op de BSO staat ontspanning centraal. De pedagogisch medewerkers bieden  
inspirerende, gevarieerde en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan voor elke leeftijd.  
En natuurlijk kan je kind ook lekker spelen met andere kinderen of rustig een boekje 
lezen of een tekening maken.
 
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, mail of bel dan met Wasko met de  
afdeling Kindplanning: kindplanning@wasko.nl of 078-615 71 65 en kies voor optie 1.  
Zij kunnen ook vrijblijvend voor je uitrekenen wat BSO je netto (na aftrek van  
kinderopvangtoeslag) gaat kosten. Je kunt ook een kijkje nemen op de www.wasko.nl. 

De Week van de Mediawijsheid 2022
Met groep 7 en 8 doen we mee aan De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 
11 november 2022). Dit jaar is het thema ‘Like en cancel” en gaat over 
het stimuleren van sociaal gedrag online. Tijdens de campagne worden 
interessante inzichten en goede voorbeelden aangereikt om de kinderen 
handvatten te bieden om het online samen sociaal te houden.
Met groep 7 en 8 doen we tijdens deze week mee aan “MediaMasters”, 
een spannende serious game over kansen en gevaren van (digitale) 
media. Door het spelen van de game, bouwen de kinderen basiskennis 
op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online 
pesten, cybercriminaliteit en gamen?
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Ouder- en jeugdsteunpunt 
In elk Samenwerkingsverband is er vanaf 1 augustus 2022 een ouder- en  
jeugdinformatiepunt. 
Hier kunnen ouders en leerlingen naar toe als ze vragen hebben over passend  
onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs. 
Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt. 
 
De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar 
helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen. 
U kunt als ouder, maar ook als kind uit groep 7 en 8 van een school voor basisonderwijs contact opnemen 
met de consulent van het ouder- en jeugdsteunpunt als u/je als ouder/kind vragen hebt, uw/je verhaal kwijt 
wilt of behoefte hebt aan een onafhankelijk advies. 
 
De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend onderwijs Drechtsteden. Hij/zij is 
een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en 
kent de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4-13 jaar).  
Hij/zij denkt mee en verwijst een ouder of kind in de goede richting.  
 
Als u het steunpunt wilt benaderen, kunt u een e-mail sturen naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl. 
Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen) van 16.00 uur tot en  
met 18.00 uur.  
Het telefoonnummer is: 06-38231148. 
 
Voor meer informatie zie de website van het SWV Drechtsteden PO.


