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Nieuwsbrief 4     

 13 september 2018 

ALGEMEEN 
 

De Bof 
In groep 1-2 is een kind dat waarschijnlijk het Bofvirus heeft opgelopen. Ook als een kind 
ingeënt is, bestaat er een kleine kans dat het virus zich openbaart. Het bofvirus is zeer 
besmettelijk. Het begint met koorts en een opgezette wang door een ontstoken 
speekselklier. Bof is al besmettelijk vanaf 2 dagen voordat de wang opzet.  
Als school volgen wij hierin de richtlijnen vanuit de GGD:  
‘Het kind hoeft niet thuis te blijven vanwege besmettelijkheid. Een kind dat iedere dag naar 
school gaat, heeft zijn klasgenootjes namelijk al besmet voordat hij/zij de kenmerken van de 
bof kreeg.’  
 
Renate Pas, leerkracht groep 1-2 
 
Verkeersouder gezocht 
Al enkele jaren hebben wij als school het Brabants Verkeersveiligheids 
Label. Met dit label laten wij zien dat wij als school werken aan 
verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Om dit 
label te behouden is een verkeersouder noodzakelijk. 
Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een 
verkeersveilige schoolomgeving voor de kinderen. Zij hebben 
verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten 
en vragen aandacht voor verkeersveiligheid. In de directe omgeving van de school 
en op de school-thuisroute. 
 
Vindt u verkeersveiligheid belangrijk en zou u mee willen helpen aan het verkeersonderwijs 
op onze school, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Inge van der Hijden leerkracht  
groep 7-8. 
 
Inge van der Hijden, coördinator verkeer 
 
 
 

Belangrijke data 
18-09  Studiedag, alle leerlingen vrij                                                                                            
25-09  Schoolraad                                                                                                                       
26-09  Start Kinderpostzegelactie                                                                                                      
03-10  Kinderboekenweek t/m 14-10 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Huiswerk  
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen een mapje mee naar huis 
gekregen met opdrachten om thuis te maken of te lezen. We 
hebben hier ook over gesproken op de informatieavond.  
Huiswerk is een extra vorm van inoefening van de aangeboden 
leerstof. Ook heeft U als ouder goed zicht op de leerstof die in de 
groep op dat moment wordt aangeboden.  
 
Rekenbladen: 
Dit kan een extra inoefening zijn van aangeboden stof maar kan 
ook een automatiseringsoefening zijn die tot doel heeft om het 
rekentempo te verhogen. 
Leesbladen: 
Deze bladen hebben tot doel om de aangeboden letters, woorden en verschillende 
categorieën verder te automatiseren. Goed lezen leer je door veel te oefenen en veel 
“leesmeters” te maken. Het is dan ook belangrijk om het blad niet 1 keer te lezen, maar wel 
minimaal 5x per week. De eerste keer zal het misschien heel moeizaam gaan en hakt het 
kind elk woord in stukjes. De laatste keer leest het kind het blad misschien wel vlot zonder 
eerst de woordjes in stukjes te hakken. 
 
Waardering 
Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is 
belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen en rekenen. Spreek daarom altijd 
uw waardering uit over de leespogingen en de werkjes van uw kind, ook al gaat er nog wel 
eens iets mis. 
 
Iedere dinsdag moet het mapje weer mee naar school en krijgt uw kind weer nieuwe 
oefeningen mee. 
 
LET OP, ouders groep 3! 
We spreken de letters van woorden niet uit als alfabetletters maar als de klank van de 
letters. De kinderen komen anders niet tot lezen. 
Vak= vvv aaa ku en niet VEE AA KA. De kinderen lezen de letters meteen “zoemend” aan 
elkaar, kaas=kkkaaasss.  
 
Rekentuin 
Ook kunnen alle kinderen thuis op rekentuin.nl. De 
gebruikersnaam en het wachtwoord is hetzelfde als bij 
basispoort, Zoem. Dit is een goed rekenprogramma 
waarbij het niveau steeds wordt aangepast aan de 
behaalde resultaten. 
 
Heeft U nog vragen, stel ze gerust, 
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Groep 7-8 
Boekenkring 
Aanstaande vrijdag starten we met de eerste boekenkringen. De kinderen vertellen waar het 
boek over gaat, wie de hoofdpersonen zijn en ook geven ze informatie over de schrijver. Ook 
lezen ze een stukje voor uit hun boek.  De kinderen leren op deze manier  te spreken voor de 
klas.  Tevens stimuleren we hiermee de leesmotivatie doordat kinderen zien en horen dat er 
veel mooie/leuke/grappige/spannende boeken zijn.              
 
Afvalhout  
Voor onze crea lessen zijn we nog op zoek naar  kleinere  stukken afvalhout, waar de 
kinderen mee kunnen knutselen. 
 
Toetsen zaakvakken en Engels 
Op 20 september staat de eerste toets voor de zaakvakken gepland. Als de kinderen een 
toets moeten leren, krijgen ze minimaal 1 week van te voren de stof mee naar huis. Voor de 
zaakvakken krijgen ze een samenvatting, en een begrippenlijst mee naar huis. Ook hun 
werkboek is belangrijk bij het leren. Bij het vak aardrijkskunde moeten de leerlingen ook 
altijd topografie leren. Om het leren makkelijker te maken, krijgen de kinderen hiervoor ook 
een extra kaart mee naar huis.  
Voor Engels krijgen de kinderen hun werkboek mee.  
In de klas worden tips gegeven voor het leren. Ook kunt u altijd op het planbord zien 
wanneer toetsen gepland staan. De kinderen schrijven dit ook op in hun agenda. Het is dan 
ook de bedoeling dat ze deze elke dag bij zich hebben. Het is handig om samen met uw kind 
een planning te maken voor het leren van de toetsen. Mocht u hier vragen over hebben, dan 
hoor ik het graag. 


