april 2018

Koerswijzer
Van de directie

Agenda

Wellicht heeft u ons zien of horen oefenen voor de
Paasviering. Of heeft u een handje geholpen bij het
instuderen van tekst, muziek of sketches. Prachtig om zo
samen het feest van Jezus’ opstanding te vieren. Groeien in
geloof…

april
wo 4
do 5
ma 9
wo 11
ma 16
di 17
di 17
do 19
		
vr 20
wo 25
vr 27
ma 30

Deze keer deden we dat in de hal met de hele school. In
de hal het decor met het geopende graf en de weggerolde
steen centraal, mooie werkstukken/ -kunstwerken van onze
kinderen met bijpassende teksten en een houten kruis… Hij
staat er volgende week nog even…. Op het kruis staat:
Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Tijdens de
viering (zie ook achterkant van het programmaboekje)
werden 8 kernwoorden aan dit kruis gehangen. Om aan
te geven wat geloven in Jezus Christus inhoudt.

basketbal toernooi groep 7
schriftelijk verkeersexamen groep 7
Vergadering oudercommissie
Generatie bridgetoernooi (hal)
Zwemmen groep 8
Start Eindtoets groep 8
bidden op school om 8.45 uur
Informatieavond voor ouders /
verzorgers nieuwe leerlingen 20.00 uur
Koningsspelen
korfbal toernooi groep 5
Koningsdag (leerlingen vrij)
Meivakantie t/m 11 mei (leerlingen vrij)

mei
ma 14 Vergadering oudercommissie
di 15 bidden op school om 8.45 uur
di 15 Koerswijzer mei / juni
do*17 Studiemiddag team, leerlingen ‘s middags vrij
ma 21 Tweede Pinksterdag
do 24 Vergadering Gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
ma 28 Vergadering Medezeggenschapsraad
di 29 bidden op school om 8.45 uur
di 29 Start Avondvierdaagse groep 3 t/m 8

Graag geef ik die kernwoorden aan u door:
God op de eerste plaats.
Houd vol!
Blijf trouw.
Vergeef elkaar.
Heb elkaar lief.
Dien de ander.
Wees moedig.
Vertel het door.
Wilt u er meer van weten, vraag het even na bij uw eigen
kind(-eren).....

* in de kalender (informatieboekje pagina 11) staat foutief
vermeld dinsdag 17 mei, het moet zijn donderdag 17 mei

Hartelijke groet,
Kees van Garderen

Bidden op school contactpersoon: Marije Kamerbeek
(e: marijekamerbeek@hotmail.com)
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Aanmelding nieuwe leerlingen 2018-2019
Reminder. Hierbij een oproep om - indien van toepassing

Dan kunnen we hiermee rekening houden i.v.m. formatie

- uw kind aan te melden. Als uw kind volgend schooljaar

e.d. Neem even contact op met Kees van Garderen.

4 jaar wordt, meld uw kind dan voor de meivakantie aan.

Alvast bedankt !

Leerling
tevredenheidsonderzoek

Elke drie jaar ‘meten’ we de tevredenheid van onze
leerlingen. In de groepen 5 t/m 8 doen we dat middels
een anonieme vragenlijst. Er worden o.a. vragen gesteld
over het leef-/leerklimaat in de groep, de instructie,
begeleiding, maar ook over het klimaat op school, het
welbevinden en de ervaren veiligheid.

Oudercafé over het
rapport woensdagmorgen
18 april

Voor de groepen 1 t/m 4 zullen we - in klein verband (4
leerlingen per groep) - korte gesprekken voeren over de
genoemde thema’s. Deze gesprekken (max. 15 minuten)
zullen plaatsvinden op woensdagmorgen 4 april en
worden geleid door Marlies van Eijk (intern begeleider
onderbouw) en Kees van Garderen. De resultaten van
deze gesprekken zullen worden geanonimiseerd. De
uitkomst van dit totale leerlingtevredenheidsonderzoek
bespreken we in het team en delen we met de
medezeggenschapsraad. Tenslotte volgt er dan een kort
verslag van de uitkomst met actie- /leerpunten in de
Koerswijzer (waarschijnlijk na de zomervakantie).

Sinds twee jaar hebben we op Het Kompas een nieuw
rapport. Het lijkt ons goed om dit ook met ouders te
evalueren. Wat zijn uw ervaringen (en die van uw
kinderen), welke vragen leven er bij u, wat zou beter/
anders kunnen, past het rapport in uw ogen bij onze
missie/visie? Waartoe is ons rapport op aarde? Wat staat
centraal, het kind of de leerstof? Over dat soort vragen
gaan we graag met u van gedachten wisselen.
Uw ervaringen vinden we van belang en willen we
meenemen voor het vervolg.
Woensdagmorgen 18 april staat daarom de koffie om
8.45 uur klaar en nodigen we (Saskia Petersen en Kees
van Garderen) u van harte uit. Meld u even aan via
keesvangarderen@codenz.nl
Niet schromen, maar komen!
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Leespromotie….

Hoe kunnen we kinderen boeken laten lezen?

Juf Joke heeft de cursus ‘leescoördinator’ afgerond en is

Eerst is er leesplezier, dat ontstaat door voorlezen. Dan

vanaf nu samen met juf Jannet leescoördinator. Zij zijn

ontstaat er leesinteresse; meer voorgelezen willen worden

daarom naar een lezing van Martijn Hensgens geweest.

en boeken interessant vinden. Daarna kan leesmotivatie

Deze leesdeskundige benadrukt nog eens hoe belangrijk

groeien; het zelf willen lezen van boeken. Om de moti-

boeken lezen is. Boeken leggen de wereld uit via taal.

vatie vast te houden, zijn vaardigheid en smaak nodig.

Hoe meer taal je tot je beschikking hebt, hoe beter je

Deze ontwikkelen meestal niet vanzelf. Wij doen dit op

de wereld kunt begrijpen. Uit een onderzoek van de

school door veel te lezen, maar ook voor te lezen, ook in

Universiteit van Amsterdam is gebleken, dat het lezen van

de bovenbouw! Daarnaast promoten wij boeken, zodat

boeken op hoog niveau de kans op een goede Cito-score

kinderen meer boeken leren kennen en hun boekensmaak

verhoogt.

uit kunnen zoeken. Het kan zijn dat een kind een gepromoot boek gaat lezen, terwijl het dat boek uit zichzelf niet

In de leesboekenwereld zijn drie leesniveaus. Ten eerste

gepakt zou hebben. Het kind kan dan ontdekken dat een

‘recreatief’. Dit zijn de serieboeken, zoals Koen Kampi-

onbekender boek ook leuk kan zijn.

oen en het Leven van een Loser. Iets moeilijker zijn de
‘explorerende’ boeken, waarbij kinderen iets meer het

Bij de leesontwikkeling bent u als ouder erg belangrijk.

boek moeten onderzoeken om het te kunnen begrijpen.

U kunt uw kind voorlezen, maar ook samen naar de Flevo-

Dit zijn boeken van de Kinderjury. Ten slotte zijn de

meerbibliotheek gaan om boeken uit te zoeken. Vanaf

‘reflectieve’ boeken van het hoogste niveau. Dit zijn

groep 5 heeft elke leerling een inlogcode van school

boeken van de Griffeljury.

gekregen om in het programma Schoolwise te komen.
In dit programma zijn alle boeken te vinden, die in de

Lezen is ook leren denken, zelf verbindingen maken in

schoolbieb staan. Hoe kom je als ouder in dit programma.

je hoofd tussen stukken tekst, met wat je al weet, vanuit

Dat kan eenvoudig via webcat.fbn-net.nl/swf/dronten/

beeldspraak, enz.

kompas/
Het kan ook via het volgende stappenplan: Ga naar de
site van Flevomeerbibliotheek Dronten. Klik op ‘onderwijs’
en vervolgens op ‘basisonderwijs’. Klik op ‘zoek je eigen
school’ en vervolgens op ‘Het Kompas’. Dan zie je veel
boeken. Via ‘Kijk in de kast’ kun je boeken op leeftijdscategorie zoeken en via ‘snuffelen’ kun je boeken op
thema zoeken. Verder is er de Weetjesmachine met
informatieve filmpjes. Ook zijn er filmpjes te zien, die bij
Nieuwsbegrip van die week horen. En er is een
nieuwsonderdeel met thema’s die ook in het Jeugdjournaal
behandeld worden.
Op deze site kan uw kind zich inloggen, zodat het een
leeslogboekje kan bijhouden over gelezen boeken. Verder
kan uw kind leestips aan andere leerlingen van onze
school geven. Dit motiveert kinderen om het boek ook te
gaan lezen.
Vraag uw kind naar zijn of haar inlogcode en ga samen
eens de site verkennen! Weet uw kind de code niet meer,
vraag het aan de leerkracht.
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Er is e r 1 jarig
hoe ra hoe ra
dat kun je we
l z ien
dat is...
Verjaardagen april
Datum

Leerling

Groep

Datum

Leerling

Groep

1
3
3
3
6
6
9
10
13
16

Jente Kijk in de Vegte
Sophieke de Boer
Valentijn Kotterink
Pieter Osinga
Rebecca Moerdijk
Jaro Zwijnenburg
Joep Meijering
Anna Wijnholds
Kelly Ruan
Kirsten Trox

5
1/2B
5
8
3
1/2B
4
4
1/2B
8

16
18
18
25
25
25
26
26
29
29

Marnix Trox
Kim Bosma
Noalyn van de Kamp
Amber van den Berg
David Delorme
Kirsten Groot Koerkamp
Eliana Blasio
Marijn Schreuder
Koen Begeman
Liora van Hummel

8
7
1/2A
7
6
6
7
5
3
3
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