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Groep 1,2A bouwde een ster met een vuurpijl
Verteltassen kleuters
Op onze school hebben wij verschillende verteltassen.
Dit zijn zakken met boeken, spelletjes en puzzels
rondom één thema. Kinderen mogen deze tassen voor
twee weken mee naar huis. Dat is een enorm feest,
want het is een grote tas boordevol verrassingen. “Juf,
we hadden alles uit de zak op de grond gelegd!” vertelt
een jongetje enthousiast in de kring, na zijn eerste
weekend met de tas. “We hebben alles bekeken en
één spelletje kunnen doen.” Gelukkig heeft hij nog
ruim de tijd om de andere spelletjes te ontdekken. De
tas die hij mee kreeg ging over de uil. Een wat ouder
meisje heeft een tas meegekregen over veterstrikken.
In alle tassen zit wel een voorleesboek, uiteenlopende
spelletjes en aantrekkelijke materialen.
De verteltassen zijn een uitnodiging voor ouders om
thuis prentenboeken voor te lezen aan hun kinderen
en om samen spelletjes te doen. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling. Bovendien leren kinderen
via spelletjes sociale vaardigheden als om-de-beurt, wachten op de ander en omgaan met verliezen. Elke twee
weken krijgen per kleuterklas drie kinderen een verteltas mee naar huis, dat maakt het extra speciaal.
Voorlezen is belangrijk voor alle leeftijden
Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen van 26 januari t/m 5 februari. We zouden het leuk vinden
als ouders of grootouders digitaal (vanuit huis via de computer) komen voorlezen in de groep.
Mocht u dit willen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. Ook Bibliotheek Amstelland
organiseert diverse activiteiten tijdens de Voorleesdagen, https://www.debibliotheekamstelland.nl
Boekentip: “Maar eerst ving ik een monster”.
Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op emotioneel,
cognitief als sociaal vlak. Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid van het kind.
Met 15 minuten voorlezen per dag leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar. Hoe vroeger en
regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Helaas leest slechts een
kwart van de ouders hun kind dagelijks voor. Vijftien procent doet dit minimaal één keer per week.
En vier op de tien ouders lezen nooit voor. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Lezen. Ouders
zijn zich vaak niet bewust hoe belangrijk voorlezen is.

Ook als kinderen eenmaal zelf kunnen lezen, blijft voorlezen belangrijk. Door voorlezen ontwikkelen ze weer
andere vaardigheden dan door zelf lezen. Zorg dat er altijd een aantrekkelijk leesboek ligt binnen handbereik en
zoek een vast voorleesmoment uit een boek dat misschien wat lastiger is om zelf te lezen.
Meer weten? Kijk op: www.lezen.nl
Muziek en dans van 7 maart t/m 1 april
Van maandag 7 maart t/m vrijdag 1 april starten alle groepen met het thema “Een wereld aan
muziek en dans”. Dat klinkt als muziek in de oren!
Kent u iemand of vindt u het zelf leuk om een muzikale bijdrage te leveren en de leerlingen
kennis te laten maken met muziekinstrumenten, liedjes, dansjes van vroeger en nu uit uw eigen
cultuur, dan nodigen wij u (onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen) van harte uit
alvast contact op te nemen met de leerkracht van uw kind(eren).
Nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek!
In december hebben we de collectie van onze schoolbibliotheek weer flink uitgebreid. Voor alle leeftijden zijn weer
recente en populaire boeken aangeschaft. Ze zijn razendsnel klaargemaakt voor de uitleen, dus de kinderen
konden direct van de nieuwe boeken genieten!
Ouderportaal
Niet alle leerkrachten werken elke dag. Let u erop dat u de juiste leerkracht mailt? Het komt vaak voor dat
berichten van ouders niet aankomen bij de leerkracht die op die dag voor de groep staat. Houdt u ook uw eigen
gegevens bij, zodat u voor de leerkracht goed bereikbaar bent.
Reparatie kleuterfietsen
In de kerstvakantie heeft de vader van juf Patricia alle fietsen en
steppen van de kleuters nagekeken en gerepareerd. De fietsen zijn na
de vakantie getest door de kinderen en ze rijden weer lekker en
soepel. De kinderen, maar ook de juffen zijn zeer blij dat hij dit heeft
willen doen. De fietsen kunnen op deze manier langer mee en de
kinderen halen er nog meer plezier uit.
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Voorjaarsvakantie t/m 27 februari

In december hebben kinderen
een kerstkaart gemaakt voor
ouderen in de buurt. Juf Astrid
heeft ze verzameld en afgegeven
bij verpleeghuis De Luwte. Daar
waren ze heel blij en verrast!

Bijlage
Bericht van de Ouderraad over de jaarlijkse ouderbijdrage
Beste ouders en verzorgers,
Graag brengen wij het belang van de ouderbijdrage nogmaals onder uw aandacht. Ouders die nog niet betaald
hebben, vinden hieronder de betaallink en bankgegevens.
Hopelijk blijft het goed gaan en kunnen we vóór en met de kinderen weer leuke activiteiten organiseren, die de
laatste twee jaar deels in de knel kwamen.
Achter de gesloten deuren van de school en zelfs tot in huis hebben we als Ouderraad met uw belangrijke
bijdragen afgelopen schooljaar gelukkig een hele hoop dingen wél kunnen organiseren.
Vorig jaar zijn de feestdagen Sinterklaas, Kerstmis en Pasen uitgebreid gevierd en hebben we ook educatieve en
culturele evenementen zoals de Boekenweek en de Eindmusical voor groep 8 mogelijk gemaakt. Ondanks dat
bijvoorbeeld het schoolreisje niet door kon gaan, hebben we wel een substantiële bijdrage geleverd aan het
geweldige Muziek- en Dansfeest waarmee we het jaar afgesloten hebben. Groep 8 was ook blij dat het
schoolkamp doorgang kon vinden en ook daar is, zoals ieder jaar, vanuit het OR-budget aan bijgedragen.
Niet verkeerd voor een Corona-jaar! Maar nu er weer een ‘gewoon’ schooljaar in het verschiet lijkt te liggen, willen
we de lat natuurlijk weer veel hoger leggen. Daar hebben we zoveel mogelijk ouderbijdragen (à €50) voor nodig,
want dan hoeven we minder keuzes te maken en wordt het echt een geweldig jaar. Hopelijk kunnen we ook op uw
inbreng rekenen!
Net als voorheen hebben we weer een handige betaallink geregeld: https://hetpaletzuid.azurewebsites.net/ouderbijdrage. Of als u dat prettiger vindt kunt u de bijdrage natuurlijk ook overmaken op
ING rekening NL58 INGB 0008 9830 19. Vergeet u in beide gevallen niet de naam van uw kind en het nummer
van de groep te vermelden.
Zoals altijd, hartelijk dank namens de kinderen en de Ouderraad.
Samen gaan we er een topjaar van maken!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear parents and guardians,
The Parent Council likes to inform you once again about the importance of the parent contribution.
Hopefully it will continue to go well and we will be able to organize fun activities again for and with the children this
year, without having to postpone any events.
Fortunately, behind the closed doors of the school and even in the children’s homes, we were able to organize a
lot of things with your important contributions. Last year the festivities of Sinterklaas, Christmas and Easter were
extensively celebrated and we also supported educational and cultural events such as Bookweek and the farewell
musical for group 8. Despite the fact that, for example, the school trip could not take place, we did make a
substantial contribution to the great music and dance party with which we closed the year. Group 8 was also
happy that their camp trip could be organized and, like every year, the Parent Council contributed to it.
Not bad for a Corona year! But now that a 'regular' school year seems to be within reach, we off course want to
raise the bar much higher. We need as many parental contributions (€50) as possible for this, because then we
have to make fewer choices and it will surely be a year to remember. Hopefully we can count on your contribution
too!
As before, we have arranged an easy payment link for you: https://hetpaletzuid.azurewebsites.net/ouderbijdrage. Or, if you prefer, you can also transfer the contribution to ING account
NL58 INGB 0008 9830 19. In both cases, do not forget to mention the name of your child and the number of the
group.
As always, many thanks on behalf of the children and the Parent Council.
Together we will make it a great year!

