Week 38- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Szymon Czubaj
Boaz Versteeg
Dirk Verhoeff
Lana van Laar
Joep van Dortmont

22 september
23 september
29 september
2 oktober
5 oktober

11 jaar
7 jaar
11 jaar
9 jaar
8 jaar

Kinderpostzegels groep 7/8
Woensdag 28 september begint de verkoop van de kinderpostzegels weer.
Omdat de actie om 12 uur begint, mogen de kinderen deze woensdag om 12 uur naar huis.
Geslaagd voor bibliotheekassistent!!

Met trots laten wij u de nieuwe bibliotheekassistenten zien. De bibliotheekassistenten weten hoe zij
boeken terug moeten zetten in de bieb en kunnen boeken uitlenen aan de kinderen op school. Op deze
manier leren kinderen niet alleen netjes omgaan met schoolmateriaal, maar ook verantwoordelijk zijn
voor materiaal en het helpen van andere kinderen.
Inloopavond
Donderdagavond 22 september van 18.00 – 19.00 uur is de jaarlijkse inloopavond. U bent van harte
welkom om samen met uw kind in de klas te kijken naar de methoden en wat uw kind allemaal leert op
school.
Conciërges
Marga is natuurlijk onze vaste conciërge. Aangezien zij alleen de ochtenden werkt en wij nog een middag
conciërge uren mochten invullen. Hebben wij Dick gevraagd om op donderdagmiddag bij ons te komen
werken gedurende dit schooljaar. Dick is de vaste conciërge op de Houtkoperschool, de PWA en de
Bellefleur.
Stagiaires
Deze week hebben Celeste van den Hoven en Coen van Eck hun snuffelstage. Dit is hun
maatschappelijke stage voor het voortgezet onderwijs. Wij hopen dat zij het naar hun zin hebben!
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Jaarmarkt
Komt allen, komt allen! Aanstaande zaterdag zijn wij wederom vertegenwoordigd op de jaarmarkt. Dit
jaar hebben we ontzettend leuke, nieuwe kinderboeken in de verkoop voor een klein prijsje van slechts
€5,- We hopen natuurlijk dat u ons komt verlossen van al deze boeken! Op de foto alvast een impressie
van wat u allemaal bij ons kunt komen halen. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden voor het
aanschaffen van nieuwe leesboeken op school.

Hulpouderlijst
Voor wie dit nog niet gedaan heeft: denkt u eraan de hulpouderlijst in te leveren?
Kinderboekenweek
5 oktober start de kinderboekenweek met als thema: “jong en oud”.
We willen de kinderboekenweek openen met kinderboekenthee. 5 oktober zal om 08.30 uur, onder het
genot van een kopje thee voor (groot)ouders en limonade voor de kinderen, worden voorgelezen in
kleine groepjes. Bij elke groep komt een inschrijflijst te hangen waarop hiervoor ingeschreven kan
worden. Gezien het thema is het ontzettend leuk als grootouders zich hiervoor aanmelden. Bij
onvoldoende aanmeldingen, zijn ouders / ooms / tantes / oppas natuurlijk ook van harte welkom!
Op de hulpouderlijst hebben enkele ouders ook aangegeven in de groep te willen voorlezen. Deze
ouders zullen door de leerkracht benadert worden om een afspraak te plannen voor het voorlezen. Wilt u
zowel bij de opening, als op een later moment tijdens de kinderboekenweek, een boek voorlezen, dan
zijn we hier natuurlijk zeer blij mee.
Afsluiting kinderboekenweek:
Op vrijdag 14 oktober om 11.50 uur zal de kinderboekenweek worden afgesloten met een lied en dans.
We hopen op mooi weer, zodat we dit op het plein kunnen laten zien. Hierbij bent u allen van harte
uitgenodigd om naar dit optreden te komen kijken.
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Studiedag
Vandaag heeft het team een vruchtbare studiedag gehad. We hebben de beleidsvoornemens voor
komend schooljaar besproken. Techniek, cultuur, B-fit, opbrengstgericht werken, leerlingenraad en
snappet zullen komend jaar centraal staan.
De volgende studiedag staat gepland op 1 februari 2017. De leerlingen zijn dan wederom vrij. Zet u het
vast in uw agenda?

Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdag 22 september
Spreekuur GGD
Inloopavond
Zaterdag 24 september
Jaarmarkt IJzendoorn
Woensdag 28 september
Start kinderpostzegels
Woensdag 5 oktober
Start kinderboekenweek
Vrijdag 14 oktober
Afsluiting kinderboekenweek 11.50 uur
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PERSBERICHT
Geldermalsen: september 2016
Onderwijscafé “Met het oog op lezen“
voor ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen
Op donderdag 6 oktober organiseren Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk alweer hun derde
onderwijscafé met als thema “leesvaardigheid”.
Deze informatieavond zal plaatsvinden op de OBS D’n Bogerd, Glorie van Holland 30 in Geldermalsen.
Het onderwijscafé start om 19.00 uur (tot ca. 20.15 uur) en is bestemd voor ouders en leerkrachten van
basisschoolkinderen. Deze interactieve avond zal geleid worden door twee leerkrachten.
Goed kunnen lezen is de basis voor al het leren en is van groot belang voor de ontwikkeling van
leerlingen, maar vormt vooral het fundament voor de toekomst van onze kinderen. Leesvaardigheid is
daarnaast de sleutel om te kunnen participeren in de samenleving. Het is daarom van groot belang dat
scholen een goede lees- en schrijfvaardigheid bij hun leerlingen ontwikkelen.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
- het belang van lezen
- voorlezen
- de fasen in het leesonderwijs
- leesplezier
- herhaling en leeskilometers
- wat kan je als ouders doen?

Het onderwijscafé biedt de ouders de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in
het hedendaagse onderwijs.
Aanmelden voor het onderwijscafé “Met het oog op lezen” kan tot 30 september 2016 via de website van
Stichting Fluvium: www.stichtingfluvium.nl.
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