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Ouderavond 12 november  
Dinsdagavond 12 november organiseren we een ouderavond op school. We 
willen u meenemen in onze werkwijze hoe wij tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen om hen voor te bereiden op hun 
toekomst. Of u kind het leren nu moeilijk of makkelijk vindt?-  elk kind heeft 
zijn eigen onderwijsbehoeften. We hebben daarvoor een structuur ontwikkeld 
hoe wij dit in beeld brengen en hoe wij hieraan werken. We willen graag met u delen hoe dit gaat, 
wat het voor uw kind betekent en welke expertise we hier op school hebben en waarvoor wij externe 
partijen inzetten. Uiteraard speelt u als ouder hierbij een onmiskenbare rol. U kent uw kind het beste 
en kunt ons wellicht helpen het onderwijs op de juiste manier aan te bieden.  
 
Bent u geïnteresseerd op welke momenten wij uw inbreng kunnen gebruiken? 
Of bent u geïnteresseerd op welke manier wij uw kind in beeld brengen en volgen?  

Reserveer dan dinsdagavond 12 november in uw agenda en kom naar onze school voor deze 
informatieavond. Een uitnodiging met specifieke informatie over de invulling volgt na de 
herfstvakantie.  

 
Vliegercafé 8  november – jaarvergadering OV 

Tijdens het Vliegercafé op vrijdagochtend 8 november zal de 
Oudervereniging haar jaarverslag presenteren. Komt u om 8:30 uur na de 
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BELANGRIJKE DATA 
 
21 – 25 oktober herfstvakantie 
28 oktober leerlingen vrij – studiedag team 
8 november Vliegercafé, 8:30 uur – 

jaarvergadering OV 
12 november MR vergadering 

Ouderavond 20-21:30 uur  
11-15 november Week van de mediawijsheid 
29 november Pietenochtend onderbouw 
5 december Sinterklaasfeest 
19 december Kerstviering 
20 december Leerlingen vrijdag - kerstvakantie 
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inloop een kopje koffie of thee drinken? Na de presentatie van het jaarverslag kan er nog even met 
elkaar nagepraat worden.   

 

Kinderboekenweek 2019 

De kinderboekenweek is in volle gang. De verschillende activiteiten die we hebben ondernomen zijn 
stuk voor stuk erg leuk. U hebt vast op Parro de berichten voorbij zien komen. Morgen sluiten we de 
kinderboekenweek af met een grote Boekenruilmarkt. Iedereen gaat daarna naar huis met een 
‘nieuw’ exemplaar. We hopen dat de kinderen met plezier dit boek gaan lezen (samen met u). 

Belang van lezen 
Wist je dat lezen en voorgelezen worden 
hartstikke gezond is? Dit geldt voor zowel 
kinderen als volwassenen. Op de eerste plaats 
werkt lezen vooral erg ontspannend. Het geeft je 
kind een kijkje in een compleet andere wereld. 
Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! 
Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht. 
Kinderen leren zich in te leven in anderen, gaan 
emoties herkennen. Jonge kinderen leren enorm 
veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen 
leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door 
met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de 
slag te gaan. Maar ook voor oudere kinderen is het goed om (voor) te lezen. Het moment van 
aandacht is belangrijk en ook hier blijft de woordenschat zich verder ontwikkelen. Lezen is méér dan 
een tijdsbesteding. Het leidt namelijk tot ontplooiing en ontwikkelt het denken - en dit geldt voor 
elke leeftijd. 

In de bijlage een document waarin je kunt zien hoe je gratis online kunt lezen. 

 

Verkeersveiligheid  
Zichtbaarheid 

Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten 
zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de 
middag terug komen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn  fietsers slecht zichtbaar door 
ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar 
wordt deze niet aangezet!  
 

Zonder licht 

Goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart van alle ongelukken 
met fietsers gebeurt in het donker. Het risico voor fietsers om bij 
duisternis slachtoffer te worden van een ongeval neemt met circa 17% af 
met een werkende voor- en achterverlichting! Daar komt bij dat ruim de 
helft van de fietsers in het donker zonder licht rijdt, vaak omdat de 
verlichting niet werkt of wordt vergeten aan te zetten. De actie 
Zichtbaarheid helpt om te stimuleren dat fietsers beschikken over 
werkende fietsverlichting en deze ook gebruiken.  
Daarom doen wij  in de periode na de herfstvakantie mee aan de actie 
‘Zichtbaarheid’ van Veilig Verkeer Nederland. We besteden in de klas 
aandacht aan zichtbaarheid maar ook u willen we vragen alert te zijn.  
 
  



Verkeer rondom de school  

Het is rondom school tijdens het halen en brengen van de kinderen erg druk in de straat. We willen u 
vragen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen om het veilig te houden voor de 
kinderen en de drukte te beperken. Komt u toch met de auto, wilt u dan parkeren op plaatsen waar 
dit handig is? Dus niet te dicht bij bochten en niet voor de ingang van de fietsenstalling, maar 
verderop in de straat of op de parkeerplaatsen aan de Salviaweg.  
Ook zien wij regelmatig dat ouders met de auto even stoppen om kinderen voor het hek in en uit te 
laten stappen. Dat gaat snel, maar toch blokkeert u daarmee de route voor anderen. Dit in en 
uitstappen kan ook 10 of 20 meter verderop. Graag uw aandacht hiervoor.  
 

Delen van contactgegevens (klassenlijst) 
De vraag om een klassenlijst komt af en toe binnen i.h.k.v. speelafspraken maken. Helaas mogen wij 
deze gegevens niet zonder toestemming van ouders verspreiden. Mocht u contactgegevens van 
klasgenoten van u zoon of dochter willen, dan zult u zelf deze gegevens moeten opvragen bij de 
betreffende persoon.  
Om als school aan deze vraag tegemoet te komen hebben we in Parro onder privacyvoorkeuren een 
extra item aangemaakt. Daarin kunt u aangeven of u akkoord gaat met het delen van uw 
contactgegevens (telefoonnummer en adres). Zo kunnen wij bij een dergelijk verzoek wel terug zien 
of wij toch uw gegevens mogen delen.  
 

Nieuw leerlingmeubilair 
In december zullen wij nieuw leerlingmeubilair op school krijgen. Dit betekent dat we het oude 
meubilair gaan verkopen. Mocht u interesse hebben in een leerlingtafel en/of stoel, dan kunt u voor 
5 euro per meubelstuk deze kopen. Leuk voor op de slaapkamer of in een speelkamer of speelhuisje! 
De meubels die we niet verkopen gaan uiteindelijk naar een goed doel. De exacte datum van de 
verkoop van meubilair zullen we te zijner tijd aan u bekend maken. Neem het alvast in overweging  
 

Samenwerking met Doomijn Kinderopvang 
Sinds dit schooljaar gaan we meer samenwerken met Doomijn Kinderopvang. De peuters van 
Doomijn zijn al een aantal keer bij ons op school geweest om samen met groep 1/2 te spelen, op het 
plein of in de klas. De kinderen vinden het allemaal prachtig! Het lijkt als vanzelf te gaan.  
De komende weken zal er gekeken worden of de peuters in ’t Trefpunt kunnen gaan gymmen. En 
bekijken we of bovenbouw leerlingen activiteiten met de peuters kunnen gaan doen, bijvoorbeeld 
voorlezen. De plannen zijn in ontwikkeling, de precieze uitwerking volgt! 
 
 

Bijlagen: 
- Dominicanen Klooster - kloosterkoopjes 
- Bijlage – Gratis online lezen 


