Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Hoe heerlijk is het voor kinderen om
thuis te komen na een lange reis. De
Zoon van God heeft een lange
‘dodelijk’ vermoeiende reis gemaakt
op aarde. Hoe heerlijk moet het voor
Hem zijn geweest om als Zoon weer
terug te zijn bij zijn Vader. Welkom
thuis, en Hij wil daar zeker niet
alléén blijven! Dat is wel een feestje
waard! Hemelvaartsdag!
IN DIT NUMMER:
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Agenda

-7 juni juf en meesterfeest
-10 juni 2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij
-11 juni extra vrije dag
-21 juni Sportdag
-27 juni wenmoment

Nogmaals Avondvierdaagse?!
Sommige ouders hebben mijn brief
van vorige een beetje als stevig ervaren. Dat was ook zo! Anderen noemden het vooral een duidelijke brief.
Hoe dan ook, voor het overgrote deel
van de kinderen is de Avondvierdaagse één groot feest. Dat moet
vooral zo blijven. Vier avonden heerlijk wandelen, sportief bezig zijn,
kletsen met je maatje, en delen van
Waddinxveen zien die je nog nooit zo
gezien had. Geniet er van! Die kant
wil ik hier een beetje belichten!
Nieuwbouw-weetjes(!)
De verhuisdozen zijn binnen. We
gaan langzamerhand beginnen met
inpakken.
Het Waddinxveense bedrijf van Noort
gaat dat voor ons doen en heeft al
een compleet verhuisplan voor ons
klaargelegd. Elke doos wordt gestickerd en krijgt ook nog een lokaalcode, zodat er (bijna) niets mis kan
gaan. Hopen we…..
Volgende week gaat het team kijken
zodat we een beetje gevoel bij de
ruimte krijgen. De kinderen moeten
nog even wachten tot de eerste
schooldag, maar daar hebben we
ook al een leuk plannetje voor. En u
mag als ouder dan ook wel even
meelopen (voor één keer dan!) Niet
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iedereen heeft alle nieuwsbrieven nog
paraat. Nog één keertje dan:

18 juli laatste schooldag (ook al
zegt de kalender iets anders!)

2 en 3 september: Kinderen vrij

4 september eerste schooldag
(ook groep 1 deze keer!!)

19 september officiële opening
(rond 13.00 uur?!)
Wenuurtje
Op 27 juni zal ons jaarlijks wenuurtje
zijn aan het einde van de dag. Ook
nieuwe kinderen worden daarvoor
uitgenodigd. Alleen zal het niet op de
nieuwe locatie plaatsvinden.
Op 2 juli houden we een bedankavond
voor alle ouders die hoe dan ook hebben meegewerkt op onze school. Het
zal een gezellige actieve avond worden waarbij we nu alleen nog maar
vragen om die datum vast te houden.
Slopers en sjouwers gevraagd!
Altijd al gewild om een keertje lekker
te slopen en te sjouwen? Niks meer te
doen nu het sporten klaar is? Grijp nu
uw kans! Zaterdagmorgen 15 juni tussen 9 en 12 uur willen we de zolder
van de Oranjelaan en de schuur van
de PZ helemaal leeg halen en ook andere ruimtes onder handen nemen. Er
zal een container staan en ook het
oud-ijzer wordt afgevoerd. Een mooi
werkje voor stoere manen en krachtige vrouwen. Meld u aan bij de directie. Wij zorgen voor koffie en wat daar
bij hoort…..
Met
vriendelijke
groeten,
Bert Wiltink
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Gezocht!
In de afgelopen weken hebben de kinderen gebruik kunnen maken van de
schoolt-shirts. Bij de korfbal, voetbal en schoolreisje werden de shirts goed
gebruikt.
Nu zijn nog niet alle t-shirts terug bezorgd op school en aangezien de volgende activiteiten alweer op de agenda staan, is het fijn als de shirts snel weer
terug zijn. De kinderen kunnen de shirts gewoon inleveren bij de leerkrachten.

Sportdag gaat door!
Ook de sportdag van de groepen 3 t/m 8 gaat door. Afgelopen weekend stroomde de mailbox van juf Danielle vol met hulpouders. Reuze
fijn is dat!
Op vrijdag 21 juni vindt de sportdag plaats. Om 9.00 uur starten we op
de velden van ASW (Sniepweg 13 E). De kinderen melden zich bij de
eigen leerkracht.
Om 13.30 uur sluiten we de dag weer af bij ASW. Rond 13.45 uur kunt
uw kind weer komen ophalen. We gaan ervan uit dat, de kinderen vanaf groep 6 zelfstandig naar huis gaan.
Wanneer u uw kind liever komt ophalen, wilt u dit dan doorgeven aan de betreffende leerkracht.
We verwachten de kinderen in sportieve kleding, met pauzehap & lunch en een goed humeur op het ASW
terrein. Wilt u zorgen dat uw kind voldoende te drinken bij zich heeft. Bij warm weer is een pet en zonnebrandcrème ook handig.
Met vriendelijke groet,
De sportdagcommissie

Uitnodiging plusklasproject
Beste ouders/ verzorgers,
Wij willen u graag uitnodigen om woensdag 3 juli te komen kijken naar onze tentoonstelling: Vliegtuigen! Er
valt van alles te zien, te doen en te beleven. Uiteraard zijn opa's, oma's en andere geïnteresseerden ook
van harte welkom. Graag zien wij u tussen:
GROEP 5/6 > 10:20 - 10:50
GROEP 7/8 > 13:20 - 13:50
Met vriendelijke groet,
de leerlingen van de plusklas & Marjo Mooijman
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Hoe wordt mijn kind een betere lezer?
Wist u dat:
 de kans dat een kind uitgroeit tot een
goede lezer 5x groter wordt als ouders er
een actieve leesopvoeding (voorlezen/
samen lezen/praten over boeken/bieb
bezoeken enz) op na houden (invloed van
leerkracht is 1,5x).
 60% van de 5 en 6 jarigen worden voorgelezen. Zodra het kind zelf gaat leren lezen (in groep 3) neemt
dit af naar 50%.
(resultaten van een extern onderzoek)
We zijn als school bezig om ons leesonderwijs nog verder te verbeteren. Elke dag hebben we een leeskwartier waarin de kinderen gewoon lekker kunnen lezen. Daarnaast hebben we nog de leeslessen, waarin we
echt werken aan een leesprobleem. Het allerbelangrijkste bij het leren lezen is het maken van leeskilometers. Leren lezen doe je net als heel veel anderen dingen, vooral door het te doen. Voor kinderen is het best
lastig om in een wereld waarin zoveel andere afleiding is, lekker te lezen. Hier hebben ze echt hulp voor
nodig van een volwassene. Een leuk boek motiveert meer om door te lezen. Het is dus heel belangrijk om
een goed boek te vinden. Van jezelf weet je vaak wel waar je interesse ligt. De één leest graag een krant en
de ander kan je 's nachts wakker maken voor een spannende thriller. Kinderen moeten nog echt zoeken
waar hun interesse ligt. Als ze dat eenmaal weten gaat het kiezen van boeken vaak veel eenvoudiger.
Samen lezen is ook erg gezellig en belangrijk voor kinderen. Het handigst is om daar een vast moment voor
te nemen. Zo is het voor iedereen duidelijk. Hardop lezen is hierbij wel heel belangrijk. Zo hoor je bij een
kind het beste welke foutjes hij/zij maakt en kan je hier beter op inspelen. Vaak horen wij dat kinderen in
hun eentje op hun kamer lezen. Op deze manier oefent het kind wel, maar kan het zichzelf moeilijker verbeteren. Belangrijk is wel, om een kind, bij het samen lezen, de mogelijk te geven om zichzelf te herstellen
als ze een foutje maken. Wij hanteren de wacht - hint - prijs - methodiek. Hieronder de uitleg hiervan:
WACHT:
geef het kind de gelegenheid de gemaakte fout te ontdekken en spontaan te verbeteren. Er kunnen 2 dingen gebeuren:

het kind heeft in de gaten dat hij/zij iets fout leest en blijft op het woord "hangen". Geeft het kind
even de tijd en help als het echt niet lukt.

het kind heeft het niet in de gaten en leest gewoon door.
HINT:
Als het kind de fout niet verbetert, geeft u een hint.
PRIJS:
Verder is het van belang het kind niet te wijzen op wat er fout gaat, maar te laten weten wat het goed doet.
Prijzen! Als je teveel op de fouten blijft wijzen, verdwijnt het enthousiasme.
Binnenkort een stukje in de nieuwsbrief over hardop denken bij het lezen.

Oranjelaan 3 - tel. 616894
2741EP Waddinxveen
Peter Zuidlaan 5 - tel. 614055
2742 XE Waddinxveen

Bezoek ons op het web
www.kw-a.nl
Of volg ons op facebook

Leren en vertrouwen

