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2 t/m 4 juni Schoolverlaters 

kamp 

7 juni MR vergadering 

21 t/m 25 juni Studieweek  

Leerlingen vrij 

29 juni Schoolreis    

leerlingen 

  

Belangrijke data  

in juni 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat fijn dat we weer heerlijk zijn gestart na de meivakantie! Goed om alle kinderen weer    
op school te zien.   

Afgelopen dinsdag hadden we met het team een studiedag. Op deze dag werken we met    
alle juffen en meesters aan onze schoolontwikkeling; hoe kunnen we ons onderwijs nog 
mooier en beter maken? We hebben samen flink nagedacht over de inzet van het Natio-   
naal Onderwijs Plan. Ook met onze medezeggenschapsraad denken we daar samen over    
na. Wordt vervolgd en we houden u uiteraard op de hoogte.  

Goed om via deze weg alvast te laten weten dat we vanaf het volgend schooljaar op zoek  
zijn naar een nieuwe juf of meester in de onderbouw. Er gaan gelukkig geen juffen en     
meesters weg maar er zijn collega’s die iets minder gaan werken. Dus kent u nog een goede 
juf of meester? Laat het ons weten.  

De komende periode wordt er zoals altijd hard gewerkt op school. We geven nog even        
vol gas richting de zomervakantie. We zitten tenslotte op school om iets te leren.  

We zien en spreken elkaar.  

Namens het hele team.  

 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De kinderen van de blauwe gang hebben het verkeersexamen gemaakt. 
 
Afgelopen weken zijn we extra veel bezig geweest met verkeer, zodat alle kinderen in de blauwe gang hele-
maal klaar zouden zijn voor het theoretische verkeersexamen. Dit is een toets op de laptop waarbij de kin-
deren vragen beantwoorden over de regels in het verkeer. Op een later moment moeten ze in een praktische 
verkeersexamen laten zien dat ze de regels ook kunnen toepassen op de fiets in het verkeer. Maar eerst aan 
de slag met het leren van de regels. 
 
In Blauw 1 hebben de kinderen deze regels geleerd door de verkeerslessen. Daarnaast hebben we ook nog 
extra geoefend met de belangrijkste verkeersborden voor fietsers en voetgangers. Eerst hebben we stap voor 
stap alle borden bekeken en besproken. Daarna hebben ze allemaal een plekje in de klas gekregen. Op deze 
manier konden we regelmatig blijven oefenen. We hebben ook nog geoefend door spelletjes te doen, zoals 
memory, een quiz, ren je rot en een spel op de laptop. Om te ervaren hoe het echte examen op de laptop 
gaat, hebben we ook drie oefenexamens gemaakt. De kinderen hebben hard gewerkt en dat was ook te zien 
bij de oefenexamens, want ze hadden steeds meer vragen goed beantwoord. 
 
Op donderdag 20 mei was het zover en de kinderen hebben het theoretische verkeersexamen gemaakt. Er 
zijn heel wat kinderen geslaagd. De kinderen die het nog niet hebben gehaald, maken op donderdag 27 mei 
een herkansing. De herkansing is erg goed gegaan. Met trots kan ik vertellen dat alle kinderen van Blauw 1 
het verkeersexamen hebben gehaald! 
 
Om het thema af te sluiten hebben we ook nog een eigen verkeersbord gemaakt. 
 
Juf Helma – Blauw 1 
 

 



 
 
 

 

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT! 
   

Op de reis van Brandaan worden op maandag 28 juni de schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe Schoolfoto! Kijk 

voor meer info op www.nieuweschoolfoto.nl of www.facebook.com/ nieuweschoolfoto. 

Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een frisse witte achtergrond gebruikt. De kinderen gaan 

hierbij als portret en totaalportret op de foto. 

Houd dus rekening met de kledingkeuze. Lees tips voor de kledingkeuze in de blog van Nieuwe Schoolfoto 
via deze link: www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag. 

Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag krijgen 
de kinderen een fotokaart mee naar huis met unieke codes om  veilig  in  te  loggen. Bekijk hier een filmpje 
over de werkwijze van Nieuwe Schoolfoto: www.youtube.com/ nieuweschoolfoto. 

Begin vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de leukste schoolfoto ooit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Foto B.V.       +31 (0)30 737 06 87 

Steenovenweg 3       info@nieuweschoolfoto.nl  

3532 AE Utrecht       www.nieuweschoolfoto.nl 

 

http://www.nieuweschoolfoto.nl/
http://www.facebook.com/
http://www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag
http://www.youtube.com/
mailto:info@nieuweschoolfoto.nl
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Waarom is voorlezen belangrijk 
 

Het is goed voor de taalontwikkeling. Het kind leert nieuwe woorden. 

Het kind leert luisteren en zich concentreren.( goed luisteren en volgen waar het verhaal over gaat) 

Leert fantaseren ( zich verplaatsen in iemand anders} 

Het kind doet kennis op over de wereld om zich heen. 

Het is gezellig om samen bezig te zijn, een moment van rust. 

Het kind krijgt plezier in lezen  

Het kan kinderen leren om beter met eigen gevoelens om te gaan. 

 

Tips: 

Je gaat eerst het boek samen bekijken zonder voor te lezen welke plaatjes staan er in wat is er allemaal te zien. 

Let op je houding naar het kind toe. Ga op zo een manier zitten dat het kind het boek goed kan zien en dat je het kind 
ook kan aankijken. 

Kijk het kind regelmatig aan tijdens het voorlezen. Zo kun je zien wat het kind ervan vind. 

Let op je stem, dit geeft meer sfeer aan het verhaal. Je kan bv. geluiden van dieren nadoen of verschillende stemmen 
gebruiken. 

Stel je kind tijdens het voorlezen vragen of maak opmerkingen. 

Lees langzaam voor, zodat je kind tijd heeft om de tekst te volgen. 

Lees hetzelfde boekje meerdere malen voor. Jonge kinderen zijn dol op herhalingen. iedere keer dat het boekje voor 
wordt gelezen ontdekken ze andere dingen.                                                                                                                                                                                                                    

 

Tijdens het voorlezen is het kind actief bezig met taal. Dit merk je doordat het kind vragen stelt, dingen aanwijst of 
lacht. 

Als ouder moet je je kind helpen om het verhaal te begrijpen. 

Belangrijk is welk boek je kiest, het moet niet te moeilijk zijn en ook niet te gemakkelijk. 

Als je naar de bibliotheek gaat kun je daar altijd even vragen wat het beste bij de leeftijd van je kind past. 

Vind je het moeilijk om voor te lezen dan kun je het verhaal ook vertellen aan het kind in je eigen woorden en in je ei-
gen taal. 

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.  

 

U kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 
06 –20478620  l.bouayachi@lumenswerkt.nl  

 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl

