19 november 2020

Vrijdag 20 november
Maandag 23 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 25 november

Juf Jonie jarig

Donderdag 26 november

Kleutergym in De Vlijt

Vrijdag 27 november

20 november
25 november

Julian
Sam
Guus

10 jaar
7 jaar
10 jaar

20 november

:

ouders van Liz Roeleveld

27 november

:

ouders van Dafne Beekman

groep 6
groep 4
groep 6

Beste ouders/ verzorgers,

Corona
Als bijlage stuur ik u een document met daarin de richtlijnen omtrent Corona.
We hebben gemerkt dat de regels over thuisblijven en quarantaine in het geval van coronabesmettingen niet
altijd helder zijn. De GGD geeft soms onduidelijke en wisselende adviezen. Ons bestuur heeft de afspraken
daarom nog eens op een rij gezet. Deze afspraken gelden voor alle scholen van WIJ de Venen. De afspraken zijn
gebaseerd op het RIVM-beleid en het protocol voor basisscholen. Handig om deze afspraken bij de hand te
hebben indien in uw gezin een bestemming optreedt.
Gelukkig hebben wij in de school nog geen besmetting gehad. Wel zijn een aantal leerlingen in quarantaine geweest, omdat een gezinslid besmet was. U bent van mij gewend dat ik alle ouders van een groep informeer als
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er in de betreffende groep een gezin in quarantaine gaat. Ik zal dit vanaf dit
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groenstrook willen parkeren dan vragen wij u om de fiets achter te laten op
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houden en dus een rondje te lopen. Vervolgens kunt u via de nieuwe wijk het
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Dit jaar besteden wij binnen onze vergaderingen aandacht aan het reflecte-

moment alleen nog doen als er reden tot zorg is.
Parkeren fietsen ouders
Wij hebben begrepen dat het parkeren van de fietsen op de groenstrook
langs het fietspad geen goede optie meer is. Mocht u uw fiets niet in de
de stoep langs de dierenweide. Wilt u daarbij wel rekening houden dat voetgangers kunnen passeren. Wij vragen u om u aan het eenrichtingsverkeer te
fietspad weer op.
Beleid lezen
ren op ons huidige beleid. De afgelopen weken hebben wij het over ons lees-

beleid gehad. We hebben de volgende leesvisie ontwikkeld:
Visie
Wij geloven dat goed kunnen lezen het fundament is om te kunnen participeren in de maatschappij. Lezen is een belangrijke vaardigheid, die je
leert door een combinatie van technische leesvaardigheidstraining en
een motiverende leesomgeving. Technisch lezen zien wij als het fundament voor begrijpend lezen.
Vervolgens houden wij onze werkwijze tegen het licht. We passen de

instructies aan naar de laatste wetenschappelijke inzichten en steken
verder in op de leesmotivatie van kinderen.

Met vriendelijke groet,
Marion Groot, directeur

Tafels
We oefenen de tafels op verschillende manieren en laten de sommen op verschillende manieren terugkomen.

Wij doen dit om de tafels te automatiseren en memoriseren.
Om te controleren of de kinderen de tafel geautomatiseerd hebben, krijgen de kinderen om de week een tafeltoets. Met automatiseren bedoelen we dat uw kind vlot en goed antwoord kan geven op de som, maar dat hij/
zij nog gebruikmaakt van een tussenstapje.
Als het kind het antwoord op de som snel en goed weet, zonder dat hij tussenstapjes of materialen nodig heeft,
dan heeft het kind de opgave gememoriseerd. Dit doen wij door kinderen thuis een tafel te laten oefenen. Deze
tafel kunnen zij bij mij toetsen door de tafel te flitsen. De kinderen werken hierbij op hun eigen tempo. Het kan
zijn dat een kind al met de tafel van 6 bezig is en de ander bij de tafel van 3.

Afgelopen week hebben de kinderen de tafel van 6 aangeboden gekregen.
Volgende week krijgen de kinderen de tafeltoets van de tafel van 4.
Stage
Hoi hoi,
Ik wilde mij even voorstellen, zodat jullie als ouders ook weten wie ik ben! Ik ben Roos, 18 jaar oud en volg de
opleiding onderwijsassistent op het MBORijnland in Alphen aan de Rijn. Ik loop stage in groep 4 tot het einde van
dit schooljaar.
Nu wat over mijzelf. Ik heb naast mijn school een bijbaantje bij de Coop in Nieuwveen. Dit doe ik 2 à 3 avonden in
de week, wellicht heeft u mij wel eens voorbij zien wandelen! :)
Buiten werk en school heb ik ook nog twee verzorgpaarden, hier ga ik vooral in mijn vrije tijd naar toe. Dit doe ik
met veel plezier en heb ook een enorme liefde voor dieren, paarden, kippen, schapen het maakt allemaal niet
uit.

Maar nu vraagt u zich misschien af: ‘Maar Roos waarom heb je voor deze
opleiding gekozen?’, nou dat is eigenlijk door deze school gebeurd, toen ik in
de kleuterklassen zat had ik Juf Marion als kleuterjuf (sommige ouders zullen
deze juf misschien nog kennen). Juf Marion was voor mij altijd een groot
voorbeeld en ik wilde door haar juf worden. De gedachte van juf worden, is
bij mij nooit weggegaan waardoor na de middelbare school het voor mij al
heel snel duidelijk was, wat voor opleiding ik wilde gaan doen. En zo ben ik
hier beland.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust!
Ik ben aanwezig op elke maandag en dinsdag.

We hebben met groep 7 de eerste boekenclubmiddag achter de rug en wat was het leuk! De kinderen waren enthousiast en er werd volop verteld waarom het boek dat ze gelezen hadden zeker de moeite waard was om ook
door anderen gelezen te gaan worden! Niet alles verliep nog zoals we het graag zouden zien. De kinderen hebben daarom in een huiswerkopdracht nagedacht over wat ze goed vonden aan de opzet van nu, en ze hebben
nagedacht over wat en hoe ze het liever nog zouden aanpassen.
Daar zijn heel veel goede tips uitgekomen! Heel mooi om te zien hoe het meer hun eigen boekenmiddag wordt
en ze verantwoording nemen voor hoe zo’n middag zou moeten verlopen.
De aanpassingen die we met de volgende boekenclub gaan toepassen zijn:
•

niet op een middag, maar op de woensdagochtend, zodat er tijd genoeg is voor iedereen;

•

de groepjes waarin kinderen aan elkaar vertellen moeten kleiner;

•

in de groepjes moeten vragenlijsten komen, zodat de kinderen elkaar kunnen beoordelen;

•

de meest favoriete boeken moeten klassikaal nog genoemd worden;

•

het mag vaker, ongeveer 1x per maand;

•

er moet nog een ruimte zijn waar we kunnen zitten, bv het BSO lokaal, want het is nu te veel geluid in de
klas als er zoveel kinderen praten;

•

het lekkers voor bij het kopje thee mag door de leerlingen zelf geregeld worden, maar moet bijvoorbeeld
een plakje cake ofzo zijn, zodat er geen gedoe is over wie er misschien een snoepje meer of minder heeft :)

Wat de kinderen willen houden:
•

de juf leest ook even lekker lang voor;

•

het is leuk om over je boek te vertellen op deze manier;

•

een pauze tussendoor is fijn, want dan hoef je niet al te lang achter elkaar op een stoel te zitten;

•

de tijd die ze hadden om hun boek te lezen was goed, zou voor velen zelfs korter mogen. 1 boek per 2
weken lezen vinden ze goed;

•

dit is een leukere manier dan de oude boekbespreking, dus zo blijven doen;

•

een kopje thee/glas limonade met wat lekkers erbij maakt het extra gezellig en moet zeker blijven :-).

Kortom het hele boekenclubgebeuren krijgt zeker een
vervolg en wel op woensdag 9 december!
Ook nu zal het zo zijn dat de kinderen niet weten wie er
voor de klassikale beurt aan de beurt is deze ronde.
Dit is uiteraard om de kinderen, die het lezen thuis toch
wat moeizamer oppakken te stimuleren toch te gaan
lezen en zo te ontdekken hoe leuk lezen kan zijn!
Spreekbeurten
Na de kerstvakantie gaan we starten met de spreekbeurten-ronde.
De kinderen krijgen een hand-out mee met handige tips voor het voorbereiden van de spreekbeurt.
Een eerste tip is om het onderwerp wat je in de spreekbeurt wilt gaan behandelen even met de juf te bespreken
en zo te checken of dat een goed onderwerp is voor in groep 7.
De kinderen zijn als volgt ingedeeld:
11 jan. Mahmoud en Charlotte, 12 jan. Nick en Sven, 13 jan. Robin,
14 jan. Febe en Daan, 15 jan. Natalia en Mirela, 18 jan. Vittoria en Bo,
19 jan. Faye en Jamie, 20 jan. Matthijs, 21 jan. Conrad en Wessel,
22 jan. Milan en Fajah, 25 jan. Maud en Janneke, 26 jan. Roelof en Vlinder, 27 jan. Anouk, 28 jan. Levi en Kyra,
29 jan. Halal en Jesse,
1 feb. Peter en Jip, 2 feb. Cas en Fender
Wilt u zorgen dat de datum waarop uw kind aan de beurt is in de agenda of op de kalender terecht komt?

Bijlagen:
1.

Afspraken WijdeVenen over Corona

2.

Informatie over het Sinterklaasjournaal van de Gemeente Nieuwkoop

