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Leidens ontzet

LEESPROGRAMMA ‘BOUW!’
In onze school is er een leeswerkgroep actief.
De werkgroep heeft na afstemming met het
team gekozen om te werken met ‘Bouw!’. Met
de keuze voor ‘Bouw!’ kiezen we voor een
preventieve aanpak om de problemen met
leesachterstanden, laaggeletterdheid en
dyslexie effectief terug te dringen.
Waarom ‘Bouw!’?
‘Bouw!’ is een uniek computergestuurd
interventieprogramma waarmee
leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2
t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind
leert, de tutor stuurt en de computer wijst de
weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen
van vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.
‘Bouw!’ is een bewezen effectief
interventieprogramma. Ruim 60% van de
leerlingen met leesproblemen en dyslexie
boekt, na langdurig gewerkt te hebben met
‘Bouw!’, grote vooruitgang in hun
leesontwikkeling. De methode is naast andere
leesmethodes te gebruiken.
‘Bouw!’ vermindert het aantal diagnoses
dyslexie en de instroom naar
dyslexiebehandeling buiten de school.
Niet alle leerlingen zullen met ‘Bouw!’ in
aanraking komen. We zetten het vooral in bij
leerlingen met lees- en taalachterstanden in
groep 2 t/m 4.

roostervrij

VAKANTIEPLANNING 2019-2020
Hierbij informeren we u over de vastgestelde
schoolvakanties en de roostervrije dagen van
het nieuwe schooljaar. Eerder vernam u al de
vakantiedagen van ons. Roostervrije dagen
zijn dagen wanneer alle kinderen vrij zijn van
school. De leraren werken deze dagen wel.
De planning is onlangs vastgesteld door de
medezeggenschapsraad van onze school.

roostervrij
herfstvakantie

roostervrij
roostervrij
roostervrij
kerstvakantie

roostervrij
roostervrij
voorjaarsvakantie

roostervrij
Goede vrijdag
2e Paasdag
meivakantie

Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag en
dag erna
2e Pinksterdag
roostervrij
roostervrij
roostervrij
zomervakantie

donderdag 3 oktober
2019
vrijdag 18 oktober
2019
maandag 21 t/m
vrijdag 25 oktober
2019
maandag 28 oktober
2019
donderdagmiddag 5
december 2019
donderdagmiddag
19 december 2019
vrijdagmiddag 20
december 2019
maandag 23
december t/m
vrijdag 3 januari
2020
vrijdag 24 januari
2020
maandag 27 januari
2020
maandag 24 februari
t/m vrijdag 28
februari
maandag 2 t/m
vrijdag 6 maart 2020
vrijdag 10 april 2020
maandag 13 april
2020
maandag 27 april
t/m vrijdag 1 mei
2020
dinsdag 5 mei 2020
donderdag 21 &
vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni
2020
dinsdag 2 juni t/m
vrijdag 5 juni 2020
maandag 26 juni
2020
vrijdagmiddag 17 juli
2020
maandag 20 juli t/m
vrijdag 28 augustus
2020
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PAASPROJECT ‘VERTROUWEN IN
HET LEVEN’
De komende weken gaan wij in de lessen
godsdienst werken met het project ‘Vertrouwen
in het leven’.
Met Pasen wordt gevierd dat de boodschap en
de verhalen van Jezus niet waren afgelopen
met zijn dood. Het verhaal werd verder verteld,
zijn vrienden gingen verder zoals hij het had
voorgedaan. Pasen is een blij feest. Er wordt
gevierd dat het leven
sterker is dan de
dood. Pasen wordt
gevierd aan het begin
van de lente. De
‘dode’
winter
is
afgelopen, de natuur komt weer tot leven. Er
komen blaadjes aan de bomen, bloemen gaan
bloeien, de vogels gaan weer eieren leggen en
veel dieren krijgen jongen.
In dit project onderzoeken de leerlingen het
begrip ‘vertrouwen’. Wat is dat, vertrouwen?
Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in anderen?
Vertrouwen in het leven, ook al is het soms
moeilijk en zie je het (nog) niet zitten? De
leerlingen maken kennis met verhalen waarin
onzekerheid, angst en somberheid veranderen
in vertrouwen dat het goed komt. Daarbij
worden ze uitgenodigd om hun eigen verhalen
over vertrouwen te vertellen.
In de eerste les van het project staat een
verhaal centraal. De bedoeling van het
verhaal is om de kinderen gevoelig te maken
voor het thema ‘vertrouwen’ en om dit thema
aan te laten sluiten bij de ervarings– en
belevingswereld van de kinderen.

In de tweede en derde les
gaat
het
om
de
Paasverhalen.
In
de
onder- en middenbouw is
aandacht voor de intocht
van Jezus in Jeruzalem. In
alle bouwen wordt in het
verhaal van de opstanding
van Jezus de nadruk
gelegd op het vertrouwen
dat de vrienden van Jezus
kregen nadat zij hem
hadden ontmoet.
Het project wordt afgesloten
met een viering voor de hele
school. In de viering komen
verschillende elementen uit
het project terug en zien de
kinderen wat er in de
verschillende groepen is gedaan. Uiteraard
wordt hier ook het Paasverhaal verteld.
We besteden ook aandacht aan de
Vastenactie. Tijdens Vastenactie 2019
zamelen we geld in voor de campagne ‘Schoon
water verandert alles!’ De vastenperiode voor
Pasen is een periode waarin we stilstaan bij
wat belangrijk is in het leven. We ondersteunen
hiermee waterprojecten in Congo, Sierra
Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij
afgelegen dorpen worden waterputten,
pompen en opslagtanks aangelegd. Onze
bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon
water: kinderen hoeven geen water meer te
halen en kunnen gewoon naar school.
Kindersterfte neemt af, de gezondheid
verbetert en er is meer tijd voor school en werk.
Schoon water verandert alles!
Vanaf volgende week komen er spaardoosjes
per groep. De kinderen kunnen vrijblijvend hier
iets in doneren.
We wensen iedereen een mooie
voorbereiding op Pasen toe.
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KORFBALTOERNOOI
Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging
Velocitas met veel enthousiasme het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi. Binnenkort volgt de
aanmelding via Schoudercom.
Het toernooi wordt gehouden op woensdag 17
april 2019 en vindt plaats bij Velocitas in
sportpark de Bloemerd. Het toernooi begint
om 13.15 uur en is rond 17.00 uur afgelopen.
De definitieve tijden komen in het
programmaboekje te staan.
Inschrijving & teamsamenstelling
Groep 1/2/3 Kangoeroes
* Korfbalspellen in circuitvorm.
* van 14.30 tot 15.15 uur.
* Bij opgave graag namen en leeftijden van de
kinderen vermelden.

Trainingsavonden
In verband met de aanleg van onze nieuwe
kunstgrasvelden, kunnen we dit jaar helaas
geen trainingsavond aanbieden.
WIJZIGING INZAMELING OUD
PAPIER
Vanaf heden zal er niet meer maandelijks een
oud papier container bij school staan. We
ervaren namelijk dat de container het zicht op
de weg belemmert en dat kan voor gevaarlijke
verkeerssituaties zorgen. Er is in de directe
omgeving van onze school geen plaats voor
de plaatsing van een container van deze
omvang. Het alternatief wordt een kleine
rolcontainer die we in de schuur plaatsen aan
de kant van de hoofdingang. Deze container
zal wekelijks geleegd worden. Mocht u uw oud
papier kwijt willen, dan kunt u hier terecht. We
zullen u informeren als de container geleverd
is.

Groep 3/4 F-team
* Per team minimaal 4 spelers, waarvan er
minstens 1 meisje in het veld moet staan
tijdens de wedstrijd.
* In 4-tallen in 1 vak.
* Voor de F-poule mogen maximaal 3 teams
worden ingeschreven.
Groep 5/6 E-team
* Per team minimaal 4 spelers, waarvan er
minstens 1 meisje in het veld moet staan
tijdens de
wedstrijd
* In 4-tallen in 1 vak.
* Voor de E-poule mogen maximaal 2 teams
worden ingeschreven.
Groep 7/8 D-team
* Per team minimaal 8 spelers, waarvan er
minstens 2 meisjes in het veld moeten staan
tijdens de wedstrijd (verdeeld over de twee
vakken, dus in elk vak 1 meisje).
* In 8-tallen in 2 vakken.
* Voor de D-poule mag maximaal 1 team
worden ingeschreven.

DE GROTE REKENDAG
Ieder jaar wordt De Grote Rekendag
georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en Vlaanderen
(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas,
maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is
veel meer dan sommen maken in je werkboek
of in je tablet!
De volgende Grote Rekendag vindt plaats op
woensdag 3 april 2019. Het thema van de 17e
Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen
verkennen tal van situaties waarin de
verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er
genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje
of zak patat voor een snackbar. Het
verkennen van dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de
ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is
kinderen onderzoekend te laten rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Onze school neemt sinds een aantal jaar deel
aan De Grote Rekendag, zo ook komende
week. Het past goed bij onze keuze om
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kinderen meer onderzoekend en ontwerpend
te laten leren. De gymlessen van groepen die
deze dag gymnastiekles hebben gaan
gewoon door.
FACULTATIEVE GESPREKSRONDE
Op donderdag 18 april en dinsdag 7 mei staat
de volgende ronde van ouder(-en
kind)gesprekken gepland. Anders dan bij de
gesprekken van november en maart worden
deze ronde niet alle ouder(s)/verzorger(s)
uitgenodigd. Alleen die ouder(s)/verzorger(s)
die de leraar willen spreken en andersom
maken afspraken met elkaar. U wordt
binnenkort in de gelegenheid gesteld om aan
te melden.
BELANGRIJKE DATA
-woensdag 3 april: De grote Rekendag en
judotoernooi;
-donderdag 4 april: vergadering ouderraad;
-vrijdag 5 april: weeksluiting groep 6;
-vrijdag 12 april: Koningsspelen;
-woensdag 17 april: korfbaltoernooi;
-donderdag 18 april: Paasviering en spreekuur
leraren (facultatief);
-vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie
-dinsdag 7 mei: spreekuur leraren (facultatief);
-woensdag 8 en 15 mei:
schoolvoetbaltoernooi;
-vrijdag 10 mei: hoofdluiscontrole;
-dinsdag 14 mei: vergadering
medezeggenschapsraad;
-dinsdag 10 september 19.00u: briefing
schoolreis;
-woensdag 11 september 08.30u: briefing
schoolreis;
-dinsdag 17 september schoolreis 2019-2020.

Ingezonden berichten:
Geen.

