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Geachte ouders/verzorgers,
Nog een aantal weken te gaan voordat de zomervakantie aanbreekt. In deze laatste weken
zijn wij druk bezig met de formatie van de groepen, het rooster, de vakanties , roostervrije
dagen en de studiedagen voor het komende schooljaar in kaart te brengen. Wij verwachten
u begin juli de definitieve groepsindeling, roosters etc. te kunnen melden.
CITO-UITSLAG
We zijn er trots op dat we ook dit jaar weer een mooie score hebben neer gezet met de
CITO-eindtoets. De landelijke score is: 534,8 , de score van onze groep 8 leerlingen is: 542,7
GROEPSINDELING VOLGEND SCHOOLJAAR
Op verzoek van vele ouders maken wij de groepsindeling bekend voor volgend schooljaar.
Wij kunnen u helaas nog niet melden welke leerkrachten voor de groepen staan, omdat wij
nog bezig zijn met een sollicitatieprocedure.
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Omdat er veel nieuwe inschrijvingen zijn, ligt het in de lijn der verwachting dat er na de
herfstvakantie een nieuwe kleutergroep bijkomt.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de groepsindeling, dan kunt u een afspraak
maken met Josty Verhulst.
HULP BIJ HET GROEPSLEZEN
Ieder schooljaar vragen wij uw hulp bij activiteiten en ook komend jaar zullen wij vragen of u
ons kan ondersteunen bij diverse activiteiten. Wel zullen we met ingang van het nieuwe
schooljaar ons groepslezen op een nieuwe manier gaan vorm geven, waardoor we minder

ouders nodig hebben, omdat het lezen in de groep zal plaatsvinden. Om het lezen voor
groep 3 t/m 6 aantrekkelijker te maken, zullen we in het nieuwe schooljaar starten met
nieuwe boeken voor het groepslezen.
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL (BOS)
Een van de redenen dat wij het lezen op een andere manier gaan organiseren heeft te
maken met het project Bibliotheek op school (BOS).
Dit schooljaar hebben Evelien, Marie-Claire en Annemieke de cursus "open boek" gevolgd en
mogen zij zich in het nieuwe schooljaar leescoördinator noemen. Een belangrijk aspect van
dit project is het leesplezier bij kinderen vergroten. Dat doen we nu al door iedere dag een
kwartier vrij te lezen, ook de leerkracht leest in dit kwartier. De boeken die de kinderen
hiervoor tot hun beschikking hebben komen uit een zogenoemde wisselcollectie die iedere 3
maanden ingewisseld wordt voor andere boeken.
Verder zullen we het nieuwe schooljaar naast de bestaande activiteiten, zoals aandacht voor
de Kinderboekenweek en het nationale Voorleesontbijt, ook andere activiteiten ontwikkelen
op het gebied van leesplezier.
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een boeken dans; dit is een stoelendans met boeken;
Op iedere stoel ligt een boek, als de muziek speelt, lopen de kinderen langs de stoelen. Stopt
de muziek dan gaan de kinderen op de stoel zitten en bekijken het boek, lezen de
achterkant. Gaat de muziek weer spelen dan leggen de kinderen het boek weer op de stoel
en lopen weer langs de stoelen. Op deze manier maken kinderen kennis met verschillende
boeken en zien ze misschien wel een boek wat ze eerste instantie niet zouden kiezen. Bij
mooi weer gaan de kinderen bijvoorbeeld lekker buiten lezen, ieder kind zoekt een lekker
plekje en gaat lezen, maar dat kan bijvoorbeeld ook d.m.v. een soort bingo-lezen met
opdrachten als: ga onder de tafel lezen, ga op de tafel zitten en lees je boek. Kortom een
nieuwe manier om het leesplezier te vergroten.
In de toekomst willen we graag een schoolbibliotheek opzetten, maar hiervoor hebben we
geld nodig. Nu willen we niet om geld vragen, maar misschien heeft u nog kinderboeken in
uw kast staan die niet meer door uw kinderen gelezen worden. U zou ons er een enorm
plezier meedoen. Er is echter wel één voorwaarde: de boeken mogen niet ouder zijn dan
2003, (dit is de norm waar een schoolbibliotheek aan moet voldoen).
De boeken kunt u afgeven bij Annemieke.
OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u over de school denkt. Daarom ontvangt u
binnenkort de oudertevredenheidspeiling (OTP). Wij verzoeken u vriendelijk deze enquête
zo snel mogelijk in te vullen.
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Op dit moment zijn de roostervrije dagen en studiedagen nog niet bekend, deze hoort u
z.s.m. van ons.
FACEBOOK
Ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan en de Reünie, hebben we een Facebook pagina
aangemaakt. De reünie organiseren we op vrijdag 15 april 2016.
Op deze manier hopen we zoveel mogelijk oud- leerlingen te bereiken zodat zij ook weer de
uitnodiging kunnen delen onder hun oud-klasgenoten.
Graag attenderen we u erop dat we via deze Facebook pagina alleen communiceren over de
reünie. Alle andere communicatie gaat via de website en via de Digiduif.
LUSTRUMFEEST 2016
Het lijkt nog ver weg, maar we willen u toch al de data van ons lustrumfeest doorgeven.
Het feest is van maandag 30 mei 2016 t/m donderdag 2 juni.
Op vrijdag 3 juni gaan we met heel de school op schoolreis. We gaan in september 2015 niet
op schoolreis.
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