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Ouderbijdrage
De facturen voor de ouderbijdrage zijn vandaag met de
kinderen meegegaan.
Waar besteden wij het geld aan?
Ouderraaddeel
- alle feestdagen zoals, sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen,
laatste schooldag;
- bijdrage schoolkamp;
- voetbalpaaltjes op het schoolplein in overleg met de
leerlingenraad (2015/2016).
Schooldeel
Ook bij ons op school maken wij steeds meer gebruik van
tablets, computers en touchscreens. Op de tablets,
bijvoorbeeld bij Snappet, moet je vakken kopen. Zo betaal je
per kind per maand een bepaald bedrag om rekenen via de
tablet te oefenen. Dankzij uw bijdrage kunnen wij de tablets
aanschaffen, de kinderen rekenen en spelling laten oefenen op
de tablet en licenties voor leerzame programma's in de
onderbouw aanschaffen.
De OR en school hebben dit geld hard nodig om voor de
kinderen alle feesten weer volop te vieren en met de
schoolbijdrage kunnen misschien nog meer kinderen leren
werken met tablets en gebruik maken van de computers.
Wij nodigen alle ouders uit op woensdag 5 oktober tussen
11.30-12.15 in "de kuil" op school voor een informatieve
Ouderraad bijeenkomst.
De OR zal u dan laten zien welke activiteiten er vorig jaar
allemaal zijn gedaan en welke plannen zij hebben voor
komend schooljaar tevens krijgt u inzage in de jaarstukken van
de OR.

Jarigen
3 okt.
3 okt.
4 okt.
4 okt.

Martin 9 jaar
Wiktoria 10 jaar
Charly 4 jaar
Lamyea 6 jaar

gr. 5
gr. 6
gr. 1-2 geel
gr. 3

Van harte gefeliciteerd

Wij verwelkomen u graag.

Welkom op school
Dinsdag 4 oktober komt Charly bij ons op school. Zij komt in de
groep van juf Marja en juf Jeannette.
Veel plezier bij ons op school.
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Kinderboekenweek 2016: Voor altijd jong!
Op school besteden wij natuurlijk aandacht aan de Kinderboekenweek! We gaan heel veel lezen en
houden een echte voorleeswedstrijd! Sommige groepen zullen opa’s en oma’s uitnodigen om in de
groep een (lees)activiteit mee te beleven en de oudere kinderen kunnen in de onderbouwgroepen en
bij het kinderdagverblijf voorlezen! Woensdag 5 oktober 8.30 uur zullen we de Kinderboekenweek
feestelijk openen op het plein! U ben van harte welkom.
Waarom lezen zo belangrijk is
Voor de ontwikkeling van een kind is lezen erg belangrijk. Voor lezen is namelijk het hele brein
nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te
selecteren tussen hoofd- en bijzaken.
Ook prikkelt lezen de verbeeldingskracht: je kunt je echt helemaal verliezen in een verhaal en je
eigen film erover maken in je hoofd. De emotionele verwerking speelt hierin ook een belangrijke
rol. Wanneer het verhaal je aanspreekt, voel je er iets bij. Soms angst, vaak spanning, vertedering,
een warm gevoel.
Er zijn tegenwoordig zoveel middelen om geëntertaind te worden, alleen zijn deze vormen van
moderne media vaak kort, vluchtig en onrustig. Het lezen van een boek geeft rust en verdieping,
waardoor ook het concentratievermogen ontwikkeld kan worden.
Voor sommige kinderen is lezen geen enkel probleem. Ze hebben er plezier in en kunnen zich
daarom gemakkelijk verliezen in een verhaal. Er zijn ook kinderen die moeite hebben met lezen en
dan is het een stuk lastiger om er plezier in te houden, hoe leuk een boek ook is.
Hieronder kunt u tips vinden om het lezen thuis gezellig te houden of te

maken.
Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen tot en met groep 8
Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat:
•
Het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt.
•
De woordenschat uitgebreid wordt.
•
Het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties.
•
Het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.
Veel leesplezier!
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Nieuws van de contact/vertrouwenspersonen
Wij vinden het belangrijk dat wij als school en gezin op één lijn
zitten voor het begeleiden van de kinderen. Toch kan het
gebeuren dat er een verschil van mening is of dat u meer uitleg
wenst over bepaalde zaken.
Als er een probleem is, gaat u natuurlijk eerst naar de
groepsleerkracht om te proberen samen tot een oplossing te
komen. Pas als dat niet lukt worden de IB’ers en de directie van
school benaderd. Als er na deze gesprekken toch nog verschil
van mening blijft bestaan, kan er een beroep worden gedaan
op de zogenaamde klachtenregeling. Deze regeling is enige
jaren geleden door de overheid in het leven geroepen. De
klachtenregeling geldt voor iedereen die deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap: kinderen, ouders, leerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel en stagiaires. De klachten
kunnen heel divers van aard zijn.
U gaat met uw klacht dan naar de contactpersoon van onze
school. Leonie Lakerveld is de eerste contactpersoon. Evelien
de Loome is de tweede contactpersoon. De contactpersoon
behandelt niet zelf uw klacht, maar verwijst u door naar de
juiste persoon die uw klacht kan behandelen. Dit kan zijn: een
vertrouwenspersoon, de klachtencommissie of een andere
instantie die gespecialiseerd is in opvang en nazorg. Graag
willen wij nogmaals benadrukken dat altijd éérst geprobeerd
moet worden de klacht met de leerkracht te bespreken.
In de komende weken zal er in de klassen aandacht worden
besteed aan deze procedure door de leerkracht. De kinderen
krijgen die dag wat informatie mee naar huis.

Rapporten en vorderingsgesprekken
Met het team zijn we tot een nieuw rapport gekomen.
Het eerste rapport krijgt u na de herfstvakantie mee. Dit is een
ZIEN! rapport vanuit ons leerlingvolgsysteem gericht op sociaal
emotionele ontwikkeling.
Wij kijken bij onze kinderen goed naar het welbevinden, de
betrokkenheid en het functioneren van een kind in de klas.
Wij observeren het kind in de groep. Hoe zit het met het
inlevingsvermogen, weerbaarheid, impulsbeheersing
enzovoorts.
Over dit alles gaan we met u in gesprek, tijdens het gesprek is
er ook korte tijd om over overige ontwikkelingen te praten.
De andere twee rapporten later in het schooljaar zullen ook
een nieuwe vormgeving hebben.
De voortgangsgesprekken zijn eerder dan op de vorige
jaarkalender houdt u dat in de gaten.
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Beestenboel in de Kerk!
Zondag 2 oktober is het nog twee dagen tot dierendag. De dag
dat je extra goed zorgt voor je huisdier. Om 11:00 vieren wij
dierendag ook in de Josephkerk in Gouda. Kinderen en
volwassenen mogen hun huisdier mee nemen naar de kerk
om het na afloop van de viering te laten zegenen. Het belooft
een echte beestenboel te worden!
Als je geen huisdier hebt of het lastig vindt om die mee te
nemen, dan mag je natuurlijk ook een knuffel meenemen en
die laten zegenen. Wij zegenen de liefde tussen mens en
dier. Tijdens de viering ontdekken wij, te midden van alle
mensen en dieren, hoe God voor ons zorgt, danken wij God
voor alle mooie dieren op deze wereld en bidden wij dat er
voor alle dieren en alle mensen goed gezorgd mag worden.
Het is een viering waarin, voor met name kinderen, veel te
zien is en te doen. Er is een verteller die een verhaal uit de
Bijbel vertelt, het kinderkoor zingt vrolijke liedjes en kinderen
mogen mee praten tijdens de preek.
Beestenboel in de kerk is op zondag 2 oktober om 11:00 in de
Josephkerk (Aalberseplein 2 Gouda) met aansluitend de
dierenzegen. Voorganger is Pastoor Van Klaveren.

Oogstdankviering
Zondag 9 oktober vieren wij in onze eigen kerk oogstdankdag.
Wij tonen onze dankbaarheid voor de oogst, voor alles wat wij
ontvangen van moeder aarde. Maar ook zijn wij dankbaar dat
wij over het algemeen de gelegenheid hebben om elke dag
weer drie maal per dag een maaltijd op tafel kunnen zetten
voor onszelf/gezin/medemens!
Wij verzamelen producten van de oogst, (of uit de
supermarkt) welke in processie naar voren worden gebracht.
Deze producten worden gebracht naar de zusters van naasten
liefde in Rotterdam, zij verzorgen dagelijks maaltijden voor
daklozen.
Bij deze vragen wij de hulp van uw kinderen voor het naar
voren brengen van de ingeleverde producten! Willen uw
kinderen helpen? Laat het ons dan even weten, middels een
mailtje naar dit adres! (lnothoog@xs4all.nl)
Uiteraard nodigen wij u uit om ook iets van uw oogst, (of uit
de supermarkt) mee te brengen. Voor de kinderen is er een
uitgebreide kinderwoorddienst.
Tot ziens in de viering van Oogstdankdag op zondag 9 oktober
11.00 uur in de Willibrorduskerk, voorganger in de viering is
Pastoor van Klaveren.

