Juliaandacht
OKTOBER
Schooljaar 2022-2023

Krabbel van de directie
De Kinderboekenweek is ieder jaar een feestje. Dit jaar gaan wij leerlingen met het thema
Gi-Ga-Groen onderdompelen met boeken. Zelf kunt u tijdens de Kinderboekenweek ook extra
aandacht besteden aan lezen en voorlezen. Ouders spelen daarin een belangrijke rol. Op de site
van Onderwijswereld PO kwam ik een mooi lijstje tegen. Niet om u, als ouder, te overtuigen,
maar meer een reminder om het voorlezen weer eens op te pakken of extra aandacht te geven.
Voorlezen blijft belangrijk. Ook als uw kind al zelf leest.
•
•
•
•
•
•

Voorlezen vergroot de woordenschat en stimuleert de fantasie
Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren
Voorlezen daagt uit om zelf te lezen
Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen en vergroot de liefde voor boeken
Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.

Zo’n 15 min per dag tijd vrijmaken om voor te lezen is dus heel belangrijk.
Ook voor jezelf, want op nu.nl las ik dat lezen stress vermindert, je een
leuker mens maakt, een betere nachtrust veroorzaakt en lezen verbetert
de hersenactiviteit. Win-Win situatie!
Wat leest u voor? Wat leest u op dit moment zelf?
Fijne Kinderboekenweek allemaal!
Groeten,
Saskia

Agenda
6 oktober

Opening Kinderboekenweek

10 oktober

Ouderavond : Willen (w)eten ( zie flyer)

13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek met een boekenmarkt op het plein

17 t/m 21 oktober

Herfstvakantie. Alle leerlingen vrij

Incasso Overblijf schooljaar 2021-2022
Eind oktober worden nog 2 maanden van de TSO geïncasseerd. Dat zijn dan echt de
laatste verwerkingen van vorig schooljaar. Helaas zijn de incasso’s vorig jaar behoorlijk
misgegaan. Nogmaals onze excuses.
Thema-avond voor de ouders:

“ Willen (w)eten”
Wat zit er in jouw lunchtrommel?

Op maandag 10 oktober van 19.15 tot 20.30 uur organiseren wij een ouderavond met
Voedingscoaches 3.0. Een uurtje vol informatie en inspiratie.
Wat zit er in die trommel? Wat geeft u mee? Wat heeft een kind nodig aan
voedingsstoffen om actief en betrokken te blijven gedurende de lesdag?
Op deze avond wijzen wij niet met een strenge vinger, maar willen we informeren en
inspireren. Wees welkom!
Weer of geen weer…….wij spelen buiten

De herfst is al echt begonnen, maar er zijn ook nog hele warme en zonnige dagen. Het is
soms best lastig om een juiste kledingkeuze te maken. Soms hebben kinderen geen jas
mee naar school. Graag willen wij u erop attenderen dat wij met regen ook naar buiten
gaan. Leren met een nat T-shirt of een kletsnatte trui lukt niet altijd even goed. Stop dus
altijd een jas in de tas.
Gevonden voorwerpen
De witte kast bij de ingang ligt vol met tassen, jassen, schoenen, fietssleutels, bekers en
bakjes. Bent u iets kwijt? Kom dan kijken in de bovenste twee lades. Voor de
herfstvakantie zullen wij alle spullen tentoonstellen buiten, daarna brengen wij alle
spullen naar een goed doel.
Nieuws van de Sint
Het duurt nog heel lang, maar graag willen wij laten weten dat Sinterklaas contact met
ons opgenomen heeft. Hij kan niet op 5 december alle scholen van Nederland bezoeken,
de man wordt toch een jaartje ouder. Daarom komt hij op vrijdag 2 december op de JvS
langs. Dat gaat vast een feestje worden. Zet u het in de agenda?
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