32e jaargang

Uitgave nummer 8 14-12-2017
meestergijbels@veldvest.nl

Verjaardagen:
Nils ( gr 3-4), Nick (gr 5-6) en Djurre (gr 3-4), gefeliciteerd!
Laatkomers
Zorgt u ervoor dat uw kind ruim op tijd voordat de tweede bel gaat, op school is, zodat we
ook daadwerkelijk om half 9 kunnen starten in alle groepen, ook bij de jongste kinderen!
Zo help je jouw kind beter technisch lezen
Hoe zorg je als ouder dat je kind technisch goed kan lezen?
Net als met alles baart oefening kunst. Ga daarom
bijvoorbeeld iedere dag ongeveer 10 minuten op een vast
moment lezen. Bijvoorbeeld net na het eten.
Probeer het tot een gezellig ouder-kindmoment te maken.
Ga niet voor leerkracht spelen.
Er is altijd wel iets om te lezen. Niet alleen voor de lol, maar
ook functioneel lezen: beschrijvingen, recepten,
reclamefolers, ondertitels etc. Varieer.
Lees om de beurt een zin. Of om de beurt een hoofdstuk. Of laat het kind voorlezen aan een
ander kind of zijn/haar knuffel.
Spreek een geluidssignaaltje af om te laten weten dat een woord niet goed is gelezen.
Grijp niet te snel in als je kind een fout maakt. Wacht even met helpen of verbeteren. Maar
laat je kind ook weer niet te lang worstelen met een moeilijk woord. Als je kind gefrustreerd
raakt, zeg je het woord en laat je je kind het woord nogmaals lezen. Als je kind een moeilijk
woord goed leest of zelf een fout verbetert, laat je merken dat dit goed is. Uitgebreid prijzen
is niet nodig, maar door een knikje of een ‘ja’ of duimpje omhoog weet je kind dat hij/zij het
goed heeft gelezen. Sluit het samen lezen leuk af, bijvoorbeeld door zelf nog even voor te
lezen. Zelf voorlezen aan je kind blijft tijdens de hele basisschoolperiode belangrijk.
Kinderraadvergadering 13-12-2017
Woensdag was de eerste vergadering met de nieuwe kinderraad. Vanaf groep 3 is er uit
iedere groep een vertegenwoordiger gekozen voor de Kinderraad. Iedere laatste woensdag
van de maand vergaderen de leerlingen met meester Sander over dingen die op school
spelen en dingen die ze graag veranderd willen zien worden.
De leden van de Kinderraad zijn:
Tim Beerens (gr.3)
Suus de Voogd (gr.4)
Ruben Konings (gr.5)
Loek Seuntiëns (gr.6)
Bart Wouters (gr.7) Voorzitter
Lonne Bartholomeus (gr.8) Secretaris

Deze vergadering is er gesproken over hoe de Kinderraad te werk zal gaan en hoe hij aan
agendapunten komt. Minimaal een week voor de vergadering zullen de leden in de klas
vragen of er punten voor de vergadering zijn. Daarnaast zullen de kinderen van groep 5/6
zorgen voor een ideeënbus. De leden van de Kinderraad zullen in hun eigen klas uitleggen
wat hiervan de bedoeling is en hem dan in de gang, op een centrale plek zetten.
Verder heeft groep 5/6 gevraagd om een wereldkaart voor in de klas. Deze wordt besteld.
Tot slot is er een voorzitter (Bart) en secretaris (Lonne) gekozen.
De volgende vergadering is op woensdag 31-1 om 11.45 uur.
Uitnodiging “kindje wiegen”
Voor alle kleine mensen die willen luisteren naar het verhaal van
de geboorte van Jezus is er op eerste kerstdag om 12.30 uur
in de kerk van Knegsel weer Kindje wiegen.
We lezen het kerstverhaal en luisteren naar mooie kerstliedjes.
We nodigen alle peuters, kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 met hun
ouders, broers, zusjes, neefjes, nichtjes, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden uit om hierbij aanwezig te zijn.
De viering duurt een klein half uurtje.
Werkgroep gezinsvieringen

Vakantierooster schooljaar 2018-2019:
(let op dit is het rooster voor het volgende schooljaar)
Herfstvakantie
15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
04-03-2019 t/m 08-03-2019
2e Paasdag
22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019 t/m 31-05-2019
2e Pinksterdag
10-06-2019
Zomervakantie
08-07-2019 t/m 16-08-2019
BSO
Op de BSO hebben we weer veel leuke dingen gedaan. We hebben erg lekkere Zwarte
Pietencake gemaakt. Wat was dat lekker zeg! Ook hebben we van eierkoeken de stoomboot
van Sinterklaas gemaakt. Daar hebben we natuurlijk ook heerlijk van gesmuld. We hebben
ook veel Sinterklaas- en Zwart Pietspelletjes gedaan. Iedereen heeft het Pietendiploma
gehaald omdat we erg goed zijn in klimmen en springen. Ook hebben we zelf een Sinterklaas
kwartet gemaakt en gespeeld. Wat was dat een spannend spel!
We hebben heerlijke pizza-mijters gemaakt en opgesnoept. Mmm, dat was erg lekker en
natuurlijk is Sinterklaas hier geweest en hebben we heel veel leuke cadeaus gekregen.
Vooral het tafelvoetbalspel is erg in de smaak gevallen.
De winter is op de BSO ook al volop aan de gang. We hebben vorige week sneeuwpopjes
gemaakt van propjes papier. En nu is het veel gaan sneeuwen. Wat een sneeuwpret hebben
we al gehad!
Kerstvakantie
Wij hebben kerstvakantie van maandag
25 december tot en met vrijdag 5 januari.
Voor iedereen alvast hele fijne feestdagen!

