Agenda
Vr 16/10
Ma 26/10
Di 27/10
Vr 30/10

12.00 uur start herfstvakantie
Studiedag team, kinderen vrij
Lessen beginnen
’s middags: luizencontrole
Luizencontrole

Schoolfotograaf
Afgelopen week hebben we de schoolfotograaf twee
dagen op bezoek gehad. Hoe gaat het verder met de
foto’s? De fotograaf gaat hier voorbeeldpakketjes van
maken. Soms zijn die pakketjes er met een paar
dagen, soms duurt het een paar weken. Die pakketjes
komen naar school en worden daar uitgedeeld.
U kunt dan rustig thuis bekijken of u foto’s wilt
bestellen. Dat gaat, net als het betalen, online en
rechtstreeks met de fotograaf. Hoe dat werkt, vindt u
in het voorbeeldpakketje. De foto’s die klaar zijn,
worden op school afgeleverd en dan delen wij ze weer
uit.
Kinderboekenweek
Bij het nieuws uit de groepen kunt u daar van alles
over lezen. Vrijdag sloten de groepen 3 t/m 8 het af
met een kleedjesmarkt. Wat was dat leuk! Bijna alle
kinderen hadden boeken meegenomen en de
handelaartjes kwamen al gauw boven drijven. Daar
hebben we er veel van! En nu maar lekker gaan lezen.

Babyzorg
Juf van Houten hoopt rond de Kerst haar tweede
kindje te krijgen. Afgelopen week ontstonden er wat
zorgen en heeft de juf rust opgelegd gekregen. Met de
baby gaat het goed en natuurlijk wordt het advies van
de artsen opgevolgd.
Op school was dat wel even organisatie-paniek. Er zijn
geen invallers en alle scholen kampen met tekorten.
Dankzij de bereidheid van diverse collega’s om wat
extra’s te doen, lukt het om de kinderen vrijwel elke
dag op school te laten komen. Als het niet lukt,
verdelen we de pijn. Groep 6 kreeg vrijdagmiddag vrij
en de kleuters van 4 jaar mochten een snipperdag
opnemen. Verder zijn we rond tot de herfstvakantie.
Wat een opluchting! We wensen de juf de nodige rust
toe. Dat gaat gemakkelijker nu ze weet dat haar groep
onderdak is.
Studiedag
De maandag na de herfstvakantie is een studiedag
voor het team. De kinderen hebben dus 1 dagje langer
vakantie.
Op die dag staan diverse onderwerpen op het
programma. Met de leerkrachten vanaf groep 3 zal er
nagedacht worden over resultaten van Cito-toetsen,
hoe we daar goede plannen op kunnen maken en dan
in de les aandacht besteden aan de dingen die
misschien nog niet zo goed gingen.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 gaan onder
begeleiding aan de slag met de speelhoeken in hun
lokaal. Natuurlijk zijn die hoeken bedoeld om lekker te
spelen, maar de juf heeft een verborgen agenda:
d.m.v. dat spelen, wordt er ook heel wat geleerd.
Het grootste deel van de dag zullen we besteden aan
techniek. Inmiddels is er allerlei mooi materiaal de
school ingekomen en is er een plan hoe we dat in gaan
zetten. Dat gaan we bespreken en afstemmen en
daarna mogen we ook nog even zelf aan het spelen
met ingewikkeld lego e.d. Zo wordt het straks
gemakkelijker om het aan de kinderen uit te leggen.
Kerstfeest
Dat duurt nog wel even. Toch weten we nu al wel dat
we dit niet op de gebruikelijke manier kunnen vieren.
Niet met de kleuters in een volle gymzaal en ook niet
met de kinderen vanaf groep 3 in een volle
Ichthuskerk. Daarom hebben we er over nagedacht
hoe het wel kan.
We gaan het Kerstfeest met de kinderen in de klas
vieren. Dat doen we met de hele school op
donderdag 17 december, ’s avonds om ongeveer
19.00 uur. De details moeten nog ingevuld worden. In
het team is een werkgroepje aangewezen wat
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daarmee aan de slag gaat. Er zoemen nog wat ideeën.
U hoort daar op een later tijdstip van. De datum voor
de kleuters is dus anders dan in de jaarkalender
vermeld staat!
Herfstvakantie
Nog een weekje en dan gaat de school weer even
dicht. De eerste periode zit er op. Er zijn zorgen rond
gezondheid en ook wanneer we naar de toekomst
kijken. Maar we mogen ook dankbaar zijn dat we in de
afgelopen weken betrekkelijk veel rust hebben gehad,
zodat er lekker gewerkt kon worden. Op een heel
enkele keer na konden alle groepen gewoon naar
school en zijn er onder het personeel en onder de
kinderen geen positieve tests geweest. We kennen
heel andere verhalen. We wensen de gezinnen waar
dichtbij besmettingen zijn heel veel beterschap toe!
Verre reizen zitten er dit jaar niet in tijdens de
herfstvakantie. Gelukkig is dat geen voorwaarde om
een hele fijne week te hebben. Geniet allemaal van de
vrijheid, rust lekker uit en hopelijk kan iedereen na de
vakantie weer gezond naar school!

Op de eerste dag kwam biebjuf Neline voorlezen over
Rikki de ridder. Handpop Rikki kwam ook vaak in de
kring even langs. Op de foto leunt hij tegen de toren.
Bij een ridder hoort natuurlijk een schild. Alle peuters
hebben een schild gekleurd en hierna mocht het schild
al snel mee naar huis om verder mee te spelen. Wij
hebben gedanst op middeleeuwse muziek met
organzadoekjes. En als motorische activiteit hebben
wij met handen en voeten als een paardje over de
brug gelopen. Maar er was ook tijd genoeg om gezellig
met elkaar op de grond rondom het kasteel te spelen
met paardjes en playmobil poppetjes. Als creatieve
activiteit mochten de peuters met scheerschuim een
muur van een kasteel bouwen. Wat waren zij daar
serieus mee bezig. Ze genoten ervan als de blokken
stevig op elkaar bleven staan. Natuurlijk is het ook
prima als je liever eventjes een boekje op de bank wilt
lezen.

Onderweg naar mamma bij het hek hoorde de juf
spontaan een meisje voldaan zeggen “het was leuk op
school”. De juf moest glimlachen en antwoordde “ja,
ik vond het ook heel leuk”.
Nieuws van de kleuters

‘Spetter, spetter spat, ik word klets kleddernat’.

Nieuws van de peuters
In de afgelopen week hebben wij aandacht besteed
aan de Kinderboekenweek. In het lokaal hing een
mooie grote foto van het Muiderslot. De peuters zaten
meteen op de grond om het goed te bekijken. De hele
week stond het kasteel en de ridder centraal in alle
activiteiten.

Afgelopen week heeft het flink geregend, dat is
jammer omdat we niet zo veel buiten konden spelen.
Maar het past wel echt bij ons thema! We werken
namelijk over de herfst. In onze klas is het echt herfst
en nu buiten ook. De blaadjes vallen van de bomen,
er zijn al heel veel herfstschatten op school gekomen
en we leerden de letter p van paddenstoel. Er hangen
prachtige herfstbladeren van verf, versierde
regenlaarzen en herfstbomen in onze klassen. En deze
week maakten we zelfs een mooie kijkdoos. U snapt
het al, onze klas is prachtig! We vinden het nog steeds
jammer dat de ouders die klassen niet elke dag even
kunnen zien, maar we zijn ook blij dat we nog iedere
dag met de kinderen kunnen werken, spelen en leren
in de klas. Juf Nelina van de bibliotheek is in iedere
klas geweest i.v.m. de Kinderboekenweek. Ze las bij
ons voor over ridder Rikki, een leuk maar spannend
verhaal. We leerden dat het paard van een ridder
vroeger een ros heette en dat je draken veel water
moet geven, zodat ze geen vuur meer kunnen spugen.
Gelukkig was het spannende verhaal van ridder Rikki
een droom! In de klassen hebben we aandacht
besteed aan het thema van de Kinderboekenweek ‘En
toen …’.
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Nieuws uit groep 3
We willen weer vertellen wat er geleerd is deze weken.
Het letterbord wordt voller: ze kennen de letters i, e,
aa, oo, k, m, s, p, r, v, n, t, b inmiddels. Daar kunnen
heel veel woorden mee gemaakt worden. Om die op
te schrijven, maken we gebruik van wisbordjes. Zo kun
je in een oogopslag zien wat ieder opschreef.

Verder spelen we in de klassen met de grote blokken,
de poppen, de klei, puzzels en noem maar op. Na de
herfstvakantie hopen we te werken en te leren over
het thema Muziek!

Rekensommen oefenen we vaak met materialen. Dat
ervaren ze als spelen, maar ondertussen lossen ze de
sommen op. Ze zijn maar wat trots als het gelukt is!

Deze weken staan in het teken van de
Kinderboekenweek. Het boek Mees en Tijn en het
geheim van het kasteel wordt voorgelezen. Zo krijgen
ze vanzelf gesprekjes over wat een geheim is, heb jij
geheimen, moet je geheimen altijd bewaren enz.
Hopelijk zijn de kinderen enthousiast geworden en
gaan ze voortaan
naar
de
bibliotheek
om
boeken te halen.
Nog een week en
dan mogen ze
uitrusten.
We
wensen u alvast
een
fijne
herfstvakantie!
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Nieuws uit groep 4
Wat hebben we veel gedaan de afgelopen weken. U
zult de kinderen er misschien over gehoord hebben.
Techniek, muziek, Engelse les en de laatste
anderhalve week hebben we gewerkt rond het thema
van de Kinderboekenweek: En toen! Er zijn heel veel
hoofdstukken gelezen, vraag thuis maar eens naar wat
we doen met het aantal hoofdstukken dat gelezen is.
Jammer dat u niet in de klas kan kijken, maar er staan
mooie prinsen en ridders en er zijn schitterende
kastelen geschilderd.

Er is in groepjes gewerkt aan een opdracht voor
techniek. Zo moesten ze een helling maken waar een
balletje af kon rollen. Ze waren hier heel enthousiast
mee bezig en bijna ieder groepje is het gelukt binnen
de tijd.

Helaas is er vergeten om foto’s te maken tijdens de
geweldige muziekles. Wie weet is de volgende les
weer zo’n succes en kunnen we die met u delen.

Nieuws uit groep 5
Leuk dat alle ouders gebruik hebben gemaakt om
kennis te maken met de juf/meester. De kinderen
vonden het erg leuk om hun klas en plekje te laten
zien. Ook hebben er al diverse 10 minuten gesprekken
plaats gevonden. Fijn om het te weten als uw kind
ergens mee zit. Schroom niet om gebruik te maken
van de Parro-app als u merkt dat het niet lekker gaat
met uw kind. Heel veel kinderen, je kan eigenlijk wel
spreken van alle kinderen, vonden de eerste toets van
geschiedenis wel heel spannend. Gelukkig is er goed
geleerd thuis en hebben alle kinderen een voldoende
gehaald. Voor velen was dit een opluchting. Verder
zijn we in de klas ook weer gestart met het werken op
de Chromebooks. Regelmatig oefenen ze de tafels op
tafeldiploma.nl. Dit vinden ze leuk en is ook leuk om
thuis te doen. Ook zijn we bezig met het schrijven van
een verhaal op het Chromebook. Het verhaal moet niet
alleen spannend zijn, maar ook een titel, inleiding,
kern en slot hebben. O ja, er moet natuurlijk ook een
mooie illustratie bij gemaakt worden. Het verhaal gaat
over EN TOEN…, het thema van de Kinderboekenweek
2020, die we vrijdag hebben afgesloten met een
kleedjesmarkt. Op de foto’s kunt u wel zien dat het
gezellig en leuk was. Alvast een fijne herfstvakantie.

Nieuws uit groep 6
Na de eerste weken van dit schooljaar mogen de
kinderen uit groep 6 trots op zichzelf zijn. De
duizendtallen vliegen je om de oren tijdens het
rekenen maar daar laten ze zich niet door uit het veld
slaan. De eerste toetsen van geschiedenis en natuur
zijn gemaakt en iedereen heeft een voldoende
gehaald! Verder heeft een aantal kinderen zich
kandidaat gesteld voor de leerlingenraad door een
betoog te houden, waarom zij de vertegenwoordigers
moesten worden. We hebben met de hele klas
nagedacht over punten, die de vertegenwoordigers in
de vergadering mochten aandragen. Denk daarbij
aan: meer speelgoed in de klas, een musical houden
in de hele bovenbouw of een milieuvriendelijk plein.
En dat zijn natuurlijk prachtige ideeën!
Vorige week is de landelijke Kinderboekenweek
begonnen en in de klas wordt er daarom voorgelezen
uit het boek: Maffe meester Daan duikt in het
verleden. Het gaat in dit boek over de Romeinse tijd
en daarom hebben we zelf Romeinse munten van klei
gemaakt. Op de Chromebook hebben de kinderen
onderzoek gedaan naar deze oude munten en na een
eerste schets op papier mochten ze aan de slag met
klei. Intussen ligt er in de vensterbank een goudmijn
aan munten, niet verder vertellen hoor…
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de tijd. We gaan kijken naar een journaal uit het jaar
waar we naar toe gelezen hebben. En we hebben
geknutseld over het thema. Piramides van
luciferdoosjes en kastelen van allerlei soorten rollen.
De bouwwerken worden in de gang tentoongesteld.

Ook hebben we een muziekles gehad met de
Boomwhackers. Juf Haasnoot vertelde het verhaal
over de Notenkraker van componist Tsjaikovski en
daarna hebben we een stuk van het lied zelf gespeeld
met de Boomwhackers. Elk kind heeft een eigen noot
en zo ontstaat er een prachtig lied, gespeeld door
groep 6. U begrijpt het ondertussen vast al: het leven
in groep 6 is nooit saai!

Nieuws uit groep 7
Het is herfst, niet alleen op de kalender maar ook aan
het weer merken we dat het herfst is. Nog een week
en we hebben herfstvakantie. Dan kunnen we lekker
uitrusten van al ons werk. Op vrijdag 9 oktober sloten
we de Kinderboekenweek af met een kleedjesmarkt.
Kinderen konden boeken die ze uit hebben, verkopen
en nieuwe boeken kopen. Het is heel belangrijk dat de
kinderen veel lezen en voorgelezen worden. Het
thema van deze Kinderboekenweek is En toen... In de
klas hebben we voorgelezen over het thema en
hebben we zelf gelezen om terug in de tijd te gaan:
Tijdreislezen. Voor elk hoofdstuk dat de kinderen in
deze week gelezen hebben, gaan we 1 jaar terug in

Nieuws uit groep 8
In groep 8 is het hard werken! Naast de gewone
lessen is er ook nog een weektaak. Ook het huiswerk
wordt elke keer een beetje meer. In de klas proberen
we de kinderen duidelijk te maken dat het verstandig
is om elke dag tijd aan je huiswerk te besteden. Ook
al vind je het allemaal makkelijk. Dat is een goede
voorbereiding voor volgend jaar. Het huiswerk wordt
dan nog meer!
We zijn ook in groep 8 bezig met de
Kinderboekenweek. Deze week is er ook bezoek
geweest vanuit de bibliotheek. We hebben leuke tips
gekregen, dus iedereen kan weer enthousiast lezen.
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Woordenschat: ‘begrijpen en spreken’

Passief en actief
De term woordenschat wordt vaak gebruikt. Tijdens
de schoolloopbaan van uw kind zult u dit woord met
regelmaat horen, waarbij het belang van een grote
woordenschat vaak wordt benadrukt. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen woorden begrijpen (de
passieve woordenschat) en woorden spreken (de
actieve woordenschat). De passieve woordenschat is
meestal groter, dan de actieve woordenschat. Zo zult
u het woord “grandioos” niet dagelijks gebruiken,
maar het woord wel begrijpen.
Woordontwikkeling
Kinderen leren nieuwe woorden
in hun interactie met de
omgeving. De eerste woorden
die kinderen leren zijn vooral
bruikbaar in de communicatie bij
alledaagse situaties, bijvoorbeeld: namen, dieren,
lichaamsdelen, voorwerpen en acties. Een baby van 9
maanden oud begrijpt gemiddeld 10 woorden. Een
dreumes van 1,5 jaar oud begrijpt gemiddeld al zo’n
200 woorden, waarvan hij 50 woorden daadwerkelijk
zal spreken.

‘Beginvoorraad’ van het onderwijs
Met 4 jaar oud is uw kind gestart op de basisschool.
Een kind van vier jaar oud begrijpt gemiddeld 1.600
woorden en gebruikt zo’n 1.500 woorden. Het aantal
is de beginvoorraad van het onderwijs. De leerkracht
van uw kind speelt vanaf nu een grote rol. Tijdens het
spelen in hoeken en het themagewijs leren zal uw kind
veel nieuwe woorden leren. Bij het thema ‘het
restaurant’ leert uw kind bijvoorbeeld het woord
‘bedienen’ en bij het thema ‘de supermarkt’ het woord
‘wisselen (geld)’. Ook thuis blijft uw kind nieuwe
woorden leren, wanneer het met u activiteiten doet,
waarbij communicatie belangrijk is. Misschien maken
jullie af en toe een uitje om nieuwe ervaringen op te
doen, die direct nieuwe woorden voortbrengen. Aan
het eind van de kleuterperiode, zal de actieve
woordenschat verdubbeld zijn en de passieve
woordenschat wel verdrievoudigd.

Woordenschat en leren lezen
Het lijkt alsof ‘lezen’ begint als kinderen in groep 3
starten met het leren lezen en schrijven van letters.
Maar dat is niet zo. De basis voor het leren lezen is al
veel eerder gelegd. Naast het leren van en het spelen
met letters in groep 2, is kennis van Nederlandse
woorden een belangrijk deel van die basis. Als
kinderen gaan leren lezen met een kleine
woordenschat in hun hoofd, moeten ze twee totaal
verschillende dingen tegelijk doen: onbekende
woorden begrijpen en leren èn daar bovenop het
schrift leren en begrijpen. Dat is een hele zware
opgave. Hier begint de achterstand en de invloed op
de verdere schoolloopbaan steeds meer zichtbaar te
worden. Het lezen is de belangrijke basis voor het
rekenen, geschiedenis, biologie, begrijpend lezen etc.
in de oudere groepen.
Achterstand
Ieder kind doorloopt een eigen ontwikkeling, waarin
tempo van het behalen van mijlpalen verschillend mag
zijn. Als uw kind bijvoorbeeld een paar maanden
achterloopt, dan kunt u de woordenschatontwikkeling
in de gaten houden. Luister naar uw kind en probeer
actief nieuwe woorden aan te bieden. Echter, wanneer
een kind meer dan een half jaar achterloopt op de
mijlpalen, is het belangrijk dat u hulp zoekt.
Kinderen die met een kleinere woordenschat de
basisschool binnen komen, moeten vanaf de eerste
schooldag aan het inhalen van hun woordenschat
gaan werken. Daarnaast moeten ze ook de nieuwe
woorden leren, die in de klas worden aangeboden. Dit
kan een kind als moeilijk en vermoeiend ervaren.
Belangrijk is om samen met de leerkracht van uw kind
te ontdekken, waardoor de achterstand tot stand is
gekomen. Eventueel komt uw kind in aanmerking voor
logopedische ondersteuning om de achterstand in te
halen. U kunt vrijblijvend, zonder verwijzing van uw
huisarts een logopedisch spreekuur in uw gemeente
bezoeken om advies in te winnen.
Woordenschat vergroten
Voorlezen is de bekendste
manier om de woordenschat
te
vergroten.
In
prentenboeken komen 1,7
keer zoveel verschillende
woorden voor, als in de
gesprekken die ouders met
hun kinderen voeren. De kans dat uw kind een nieuw,
nog onbekend woord leert tijdens het voorlezen is drie
keer zo groot dan tijdens een gesprek tussen u en uw
kind. Tijdens het voorlezen is uw taalgebruik
complexer, dan tijdens andere gesprekjes met uw
kind. Kinderen die al jong worden voorgelezen,
hebben daar op school profijt van. Op 7- tot 10-jarige
leeftijd hebben zij
gemiddeld
een rijkere
woordenschat, een sterker leesbegrip en een hogere
leesmotivatie.
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Praktisch: ‘Een koekje met boekje’
• Stel uzelf een realistisch einddoel.

Hoe vaak per week is het voor u mogelijk een
moment van voorlezen te plannen? Kunt u
anderen hierbij betrekken, denkend aan
bijvoorbeeld een opa/oma of oppas?
•
•

•
•

•
•

Creëer een gezellig moment met eventueel
wat drinken en wat fruit/koek.
Probeer het voorlezen op te bouwen. Gebruik
in het begin een kookwekker of timer op uw
mobiel. Start met vijf minuten en bouw dit op
naar minimaal 15 minuten voorlezen.
Vraag aan de leerkracht van uw kind of een
deskundige in de bibliotheek boekentips.
Wissel eventueel tastbare (prenten)boeken af
met digitale (prenten)boeken op bijvoorbeeld
een IPad o.i.d.
Probeer tijdens het voorlezen personages,
spullen aan te wijzen en te benoemen.
Wees niet bang een boek te vaak te herhalen.
Herhaling is belangrijk.

Tips digitale prentenboeken
• BoekStart VoorleesApp

•
•
•

•

•

In samenwerking met de bibliotheek is de
VoorleesApp van Boekstart ontwikkeld. Elke
maand kiest de redactie van BoekStart vier
nieuwe boekjes uit het grote aanbod. Deze
boekjes zijn te leen in de bibliotheek Katwijk.
Op de app worden voorleestips gegeven en
staan voorbeeldfilmpjes, waarin jonge ouders
hun kinderen voorlezen.
Digiboeks van www.boekpakket.nl (kosten)

Voor 4,95 euro per maand zijn zo’n 100
digitale prentenboeken beschikbaar.
www.leesmevoor.nl (Gratis)

Op de website van lees me voor vind je
allemaal digitale prentenboeken! Je kunt
filteren op de nieuwste, populair, maar ook op
series die gemaakt zijn.
Wepboek

Wepboek is een leuke website met allemaal
prentenboeken. Deze prentenboeken kunt u
bekijken en beluisteren samen met uw kind.
Daarna komen er vragen over het
prentenboek, terwijl het wordt voorgelezen.
Daarna beantwoordt u samen met uw kind de
vragen. Wepboek is in principe altijd gratis. Bij
ieder boek is een download genaamd
‘instructie’ te vinden. Er staan wat leuke tips
om het voorlezen levendig te maken.
Schooltv

Ook schooltv heeft zo’n 70 digitale
prentenboeken! Deze filmpjes zijn te vinden
op www.schooltv.nl U kunt in de zoekbalk
‘digitale prentenboeken’ invoeren, waarna de
keuzemogelijkheden worden weergeven.
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