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ALGEMEEN
Agenda
17 december:
18 december:
20 december:
week 6 januari:
7 januari:
9 januari:
14 januari:

nieuwsbrief MJW nr. 9
kerstviering; groepen 7 en 8 gaan schaatsen in Oss
kerst-inn tot 12.00 uur; daarna vakantie t/m 3-1-2010
hoofdluiscontrole in alle groepen
OR vergadering
kinderraad
nieuwsbrief MJW nr. 10; 20.00 uur MR vergadering

Even voorstellen….
Hallo, ik ben Pim van de Sande de stagiair tijdens de gymlessen van groep 1, 2, 3
en 4. Dit jaar ben ik begonnen aan de studie Pabo-Alo, dit is een dubbele
opleiding die mij niet alleen opleidt tot leraar primair onderwijs, maar ook tot
gymleraar primair en voortgezet onderwijs. Twee jaar geleden heb ik mijn havo
afgerond en afgelopen jaar heb ik een exchange jaar in Zweden gehad. Dit jaar ga
ik veel leren van alle juffen, meesters en leerlingen. Ik loop hier stage tot en met
februari daarna zet ik mijn stage voort in het voortgezet onderwijs. Tot dan ga ik
hier hard mijn best doen om superleuke gymlessen te geven.

Schilderen
Na 1 1/2 maand noeste arbeid van de schillders zijn inmiddels zijn alle ruimtes in onze school
opgeknapt en geschilderd. De lokalen en gangen zien er weer fris uit. We zijn er erg blij mee.

Lezen
Na nog enkele gezellige schooldagen start aanstaande vrijdag de kerstvakantie.
Kerstvakantie ….. Tijd om tussen al het feestvieren en de familiebezoeken door even wat rust te
nemen… of wat leuke uitjes te plannen voor het gezin. Maar, laten we hopen dat er ook nog wat
tijd is voor leesplezier.
Als ouder kunt u uw kind op allerlei manieren stimuleren om met lezen bezig te zijn. Hoe meer uw
kind leest, hoe beter uw kind gaat lezen.
Het is niet belangrijk wát uw kind leest, maar dat een kind plezier beleeft aan het lezen.
Vergeet de vooroordelen over stripboeken, moppenboekjes en laat overal tijdschriften, leesboeken
en informatieboeken rondslingeren.
Voorkom dat uw kind lezen gaat zien als een verplichte schoolse activiteit en laat uw kind ervaren
hoe fijn en ontspannend lezen is.
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Wie graag leest en ervan uitgaat dat lezen plezierig is, zal zich gestimuleerd blijven voelen om te
lezen.
Door tijdens de twee weken kerstvakantie te blijven lezen met jouw kind, voorkom je een
‘winterdip’ en blijft je kind op niveau. Zo blijft het leesonderwijs leuk!
Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor een kind.

Verjaardagen
Januari
Dag
2
5
5
5
8
9
13
14
14
16
18
19
19
20
20
20
21
25
26
26
27
28
31

Naam
Renske van den Hoek (2012)
Tys van Els (2014)
Ize van Rooij (2012)
Sjors van Uden (2013)
Sofie van Hoorn (2008)
Janne Loeffen (2012)
Abel Dawit Meakele (2010)
Bas de Vocht (2014)
Guus van Zandvoort (2009)
Fenna Voet (2016)
Lotte Kerkhof (2011)
Bo van der Linden (2008)
Kaat van der Linden (2008)
Sanne van den Heuvel (2010)
Anna Lenting (2013)
Julia Lenting (2013)
Meghan Kuypers (2011)
Sem van Erp (2013)
Sarah van de Veerdonk (2009)
Ashley Mazen
Cemmy van Rijn (2009)
Cas Derksen (2016)
Fabiënne Wesel (2014)

Groep
4
1-2A
4
3
8
4
5
1-2B
6
1-2A
5
8
8
6
3
3
5
4
6
6
7
1-2B
3
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Bouw!
Op school wordt er extra geoefend met de leerlingen bij wie het leesproces niet vanzelf vlot
verloopt. Dit doen we onder andere met het programma Bouw!
Kinderen die een inlog hebben voor Bouw! kunnen de eerste week van de vakantie nog oefenen
met Bouw!. In de tweede week wordt het systeem Bouw! omgezet en niet geoefend kan worden.
Dit betekent dat de omgeving van Bouw! gaat veranderen.
Mocht u nieuwsgierig zijn dan kunt u in onderstaande link kijken wat er gaat veranderen.
https://www.youtube.com/watch?v=hQWOpW17YGo&feature=youtu.be
In de week na de kerstvakantie hoop ik de ouders van de Bouw!-kinderen een melding te kunnen
geven van de veranderingen en dat er weer geoefend kan worden.
In de tweede en derde week na de kerstvakantie zijn de Cito toetsen gepland.
Dat betekent dat er in die weken geen Bouw! activiteiten op school plaatsvinden.
We adviseren u om thuis wel met Bouw! verder te gaan, dit naast de andere leesactiviteiten.
Veel leesplezier!
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A

De laatste weken van 2019 werken, spelen, lezen, praten en knutselen we over kerstmis.
Op bovenstaande foto’s is te zien dat de kinderen hard werken met een grote betrokkenheid.
Fenna Voet is al 2 keer een dag komen oefenen en wordt in januari 4 jaar. Welkom Fenna in 1-2A!
Na de kerstvakantie komt juffrouw Leonie weer terug van haar zwangerschapsverlof en gaat op
dinsdag werken. Dat betekent dat we deze week afscheid nemen van juffrouw Maaike.
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Groep 1-2B
De klas is inmiddels helemaal in kerststemming. We zijn het liedje voor de kerstmusical hard aan
het oefenen. In de speelhoek is het kribje van Jezus. Daar kan je je ook verkleden als herder, Jozef
en Maria.
Jil zit nu ook echt bij ons in de klas en na de kerstvakantie komt Cas oefenen. Welkom!
Na de vakantie starten we ook weer met een nieuw thema: "wilde dieren in de winter".

Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vinden uw
kind en u het leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een mail met
vermelding van de prestatie en een foto van uw kind met de prijs. De mail kunt u sturen aan
Linda van der Voet.

Foldermaterialen
In het wandfolderrek tegenover de administratie hangt een folderrek waar u zelf de informatie
mag weghalen.
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Informatie van derden

Het team van “de Bogaard” wenst u
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