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Contactinformatie wijkagent René de Waal:
Bellen naar 0900-8844 en vragen naar René de
Waal. (Let wel: 112 meldingen moeten naar 112
en niet naar de wijkagent)
De wijkagent heeft ook een spreekuur:
Op dinsdag van 13.30-14.00 uur op het
gemeentehuis; en van 15.00 – 16.00 uur op het
Stellingwerf College.
Agenda 2019-2020
17-10

Juf Anja directeurenoverleg

21-10

Start herfstvakantie

28-10

Project ‘Op Reis’

04-11

Leerlingenraad

04-11

Luizenpluis

06-11 of 7-11

Nationaal Schoolontbijt

14-11

Start dansbattle groep 6

17-11

KSG dienst met De Akker

Herfstvakantie
Na de zomervakantie zijn er al weer 8 weken
voorbij en mogen we volgende week genieten
van een weekje herfstvakantie. We zien elkaar
weer op maandag 28 oktober.
Thema: Op reis
Na de herfstvakantie starten we met een
schoolbreed thema over reizen. We gaan op
zoek naar verschillende gebruiken in diverse
landen. We zoeken nog naar materiaal om de
school aan te kleden. Denk bv. aan kleding of
voorwerpen. Graag mee nemen! (zet zo nodig
je naam er even op)
Actie Bruna
De actie met de boekenbonnen heeft een
totaal van €199,79 aan kassabonnen
opgeleverd. De school krijgt daarvan 20% dus
dat is €40 voor nieuwe boeken!
Leerlingenraad
Na de herfstvakantie starten we weer met de
leerlingenraad.
In deze raad zitten Teun en Fay (groep 4),
Saphira (groep 5), Yoeri (groep 6), Esmee
(groep 7), Mika en Eefke (groep 8).
Er wordt vergaderd op de volgende dagen:
Maandag: 4-11; 2-12 (samen met De
Boekhorst); 2-2; 9-3 (samen met De
Boekhorst, 11-5 en 15-6. Steeds van 13.30 –
14.05 uur in de teamkamer.
Nieuwsbrief bibliotheek
Uitleg leesniveaus
Om te weten welke boekjes kinderen kunnen
lezen, is het AVI-systeem handig. Maar hoe
werkt dit precies en wat betekenen de letters?
Een korte uitleg:
Hieronder staan de eerste vier leesniveaus. Dit
zou een kind ongeveer moeten kunnen lezen
in de bijbehorende groep en periode van het
jaar:
Starten met lezen – (S): De woorden van de
tekst bestaan uit één lettergreep. Er zijn
alleen woorden gebruikt die klankzuiver zijn,
je hoort dus wat je leest.
Midden groep 3 – (M3): De woorden van de
tekst bestaan uit één lettergreep, maar de
woorden mogen nu ook niet-klankzuiver zijn,
je hoort hierbij iets anders dan je leest zoals
de woorden beer (je leest beer, maar hoort
bir).
Eind groep 3 – (E3): De woorden van de
tekst zijn één- en tweelettergrepig.
Midden groep 4 – (M4): De woorden van de
tekst bestaan vooral uit een- en tweelettergrepige woorden. Daarnaast worden er ook
woorden met drie lettergrepen geïntroduceerd.

Hierna vind je de boeken bij de A-leesboeken
voor kinderen van ongeveer 6 tot 9 jaar,
de B-leesboeken voor kinderen van ongeveer 9
tot 12 jaar.
Vraag de leerkracht welk leesniveau uw kind
leest, de bibliotheek kan u daarna verder helpen.
Let echter niet alleen op het AVI-niveau, het
leesplezier is het belangrijkst. Ziet je kind een
boek dat niet het juiste AVI niveau heeft, maar
dat hij/zij toch graag wil lezen omdat het leuk is,
laat het kind zijn gang gaan.
Een handig hulpmiddel, om te kijken of het boek
niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test.
1. Het kind kiest hierbij een pagina uit het
boek en leest deze stil voor zichzelf
2. Als het gaat lezen houdt het vijf vingers
omhoog.
3. Wanneer het kind een woord tegenkomt
dat het met moeite kan lezen, doet het
een vinger naar beneden.
4. Als voor het einde van de bladzijde alle
vingers naar beneden zijn, is het boek
waarschijnlijk nog te moeilijk voor het
kind.

Extra verlof
In onze schoolgids staan de afspraken over extra
verlof duidelijk omschreven en ook besteden wij
er in de nieuwsbrieven regelmatig aandacht aan.
Extra vrij om eerder (langer) op vakantie te gaan
is in principe niet toegestaan. Dat is niet een
schoolregel, maar een wettelijke regel waar
scholen op gecontroleerd worden. Regel is ook
dat niet het kind de mededeling doet dat hij of zij
er op een bepaalde dag niet is. Een
schooldirecteur kan in goed overleg vrij geven,
maar dat gaat altijd via een verzoek met
voldoende tijd om daarover contact te hebben.
Dus niet één of twee dagen van te voren. Graag
uw aandacht hiervoor, zodat er geen vervelende
situaties ontstaan.
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 6 november )of donderdag 7
november) doen we weer mee aan het Nationale
Schoolontbijt. Net als vorig jaar gaan we dan
samen ontbijten in de grote zaal. Doel is
aandacht voor het belang van een goed ontbijt.
Ons lichaam heeft brandstof nodig om goed te
kunnen werken. Goed ontbijten is daarom
voorwaarde om goed te kunnen leren.

‘tJong®talent 5 t/m 8
Dinsdag is het 1ste blok TT afgesloten. Twee
groepen werkten aan digitale vaardigheden &
mediawijsheid en 2 groepen waren bezig met
hun talent: sport & schilderen.
Na de herfstvakantie starten we met blok 2.
Dan zijn de talenten ‘koken’ en ‘dans’ aan de
beurt. Juf Ciska en juf Lydia verzorgen de
kooklessen en de kinderen die voor dans
hebben gekozen gaan naar dansstudio
Clarette en Leon. De andere 2 groepen werken
aan het thema ‘op reis’.
Landelijke onderwijsstaking woensdag 6
november
Zoals het nu lijkt is er op woensdag 6
november een landelijke onderwijsstaking. Of
dit definitief doorgaat hangt af van de
gesprekken die nu nog lopen. Eind volgende
week is daar meer duidelijkheid over. Toch
willen we onze ouders daar nu al vast op
voorbereiden. Als de staking door gaat, zal
het team van In de Kring zich daar bij
aansluiten en is de school dicht. Na de
vakantie ontvangt u daarover een brief van
onze directeur bestuurder. Als de staking door
gaat wordt het schoolontbijt verschoven naar
donderdag 7 november.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

