
 

 

  

 

 

 

 Nieuwsbrief nr. 6, 17 februari 2023 
 

 
 

Afgelopen dinsdag was het Valentijnsdag! Altijd een bijzondere dag, waarop ruimte is voor een 

lief woordje of een vriendelijk gebaar! In alle groepen hebben we stilgestaan bij dit onderwerp 

en hebben we ons beste gedaan extra aardig en attent voor de ander te zijn! In sommige 

gevallen werden er zelfs kleine presentjes uitgewisseld tussen kinderen…. 

We hopen dat u ook verrast bent door uw Valentijn (of Valentina natuurlijk….) 

 

 
 

Het duurt niet zo lang meer dat de kinderen uit groep 3 t/m 7 een schriftelijk 

rapport krijgen; het zgn. rapportfolio. Dit rapportfolio bestaat uit verschillende 

onderdelen, waarbij een gedeelte door de leerkracht van uw kind aangeeft hoe de 

ontwikkeling verloopt, maar ook uw kind zelf geeft op verschillende punten aan 

hoe het gaat op school.   

In de week vóór de voorjaarsvakantie wordt het rapportfolio aan de kinderen meegegeven! 

Helaas hebben we nog niet van iedereen de rapportmap, die meegegeven is in juli van het 

vorige schooljaar, retour gekregen. Wilt u even nazien of er van uw kind(eren) nog zo’n blauwe 

(of oranje) rapportmap thuis ligt?  

Ouders met kinderen uit groep 1 en 2 moeten nog even geduld hebben: zij ontvangen het 

schriftelijke rapport aan het einde van dit schooljaar.  

Ná de voorjaarsvakantie zullen de bekende LOL-gesprekken weer plaatsvinden. U ontvangt 

hiervoor via de leerkracht van uw kind een uitnodiging met inschrijfverzoek via Parro. 

Ook voor de kinderen uit groep 1 en 2 zullen deze gesprekken plaatsvinden. 

Groep 8 krijgt een kort verslag en, omdat er onlangs nog VO-gesprekken zijn gevoerd, vervalt 

voor hen het LOL-gesprek.  

 

 
 

Begin deze week zijn er enveloppen meegegeven aan de kinderen waarvoor nog geen 

VOB is ontvangen. In de envelop zit een herinneringsbrief.  

We willen de ouders/verzorgers die de brief hebben ontvangen heel vriendelijk vragen 

of ze een financiële bijdrage willen leveren en zo willen meehelpen ons 

Jenaplanonderwijs te verrijken met extra leermiddelen en aan te vullen met al die 

leuke activiteiten die we door het schooljaar heen organiseren. Uw bijdrage is op geheel vrijwillige 

basis, maar we hopen natuurlijk dat u uw steentje allemaal wilt bijdragen. 

In de brief leest u meer over de activiteiten die we met uw bijdrage financieren 

en waarom het zo belangrijk is dat we dit kunnen blijven doen.  

We willen u heel hartelijk danken voor uw bijdrage.  

 

 
 

 

Ieder jaar rond Valentijnsdag (en Carnaval) vieren alle juffen, meesters en 

andere medewerkers op school gezamenlijk hun verjaardag!  

Afgelopen woensdag was het weer zover! 

Vorig schooljaar konden we onze verjaardag nog niet gezamenlijk in de 

toneelzaal vieren, maar dit jaar gingen we helemaal los!  
We werden toegezongen door alle kinderen en gingen met elkaar in polonaise 

door de zaal! In de klassen werd het feestje voortgezet en werden de juffen en 

meesters verrast met cadeautjes en tekeningen! Heel hartelijk dank allemaal voor jullie gulle gaven. 

We zijn er heel blij mee, maar vooral zijn we blij dat we samen met jullie allemaal pret konden 

maken en dit feest uitbundig konden vieren! 

Teamverjaardag! 

Valentijnsdag  

Herinnering betaling VOB 2022-2023 

Rapporten en LOL-gesprekken 

Let op! 

Voorjaarsvakantie  

vrijdag 24 februari t/m 

maandag 6 maart. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In de maanden januari, februari en maart vinden de meeste open dagen plaats 

op de basisscholen in Hoorn. Ouders met peuters die volgend schooljaar zullen 

instromen in het basisonderwijs oriënteren zich op een geschikte school die bij 

ze past. 

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar lopen gestaag binnen. Omdat 

wij met een beperkt aannamebeleid werken is het wellicht voor u zaak 

om te checken of uw jongste kind al bij ons ingeschreven staat. Hoewel 

broertjes en zusjes bij inschrijving voorrang hebben, worden we er liever niet op 

het laatste moment mee verrast. We willen er graag op tijd rekening mee 

kunnen houden. Vraag dus even een inschrijfformulier bij Ids of Alette.  

Alvast hartelijk dank!  
 

Projectkrant “Weer en 

Klimaat” lang van voorlezen (en zelf lezen!)  
Voorlezen is leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de totale ontwikkeling van een kind. 

Jonge kinderen leren veel van voorlezen. Voorlezen is daarom heel goed voor de 

taal/spraakontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een 

goede zin opgebouwd wordt. Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook 

gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. Daarnaast leren kinderen ook goed luisteren 

wanneer ze voorgelezen worden en leren ze zich te concentreren. Nóg een bijkomend pluspunt is 

dat voorlezen de fantasie van het kind stimuleert.  

Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind veel over de 

wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op zijn/haar 

directe omgeving. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat 

moment erg mee bezig is, kan ook steun bieden en een goede manier 

zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.  

De leerkrachten bij ons op school kiezen de boeken waaruit wordt 

voorgelezen meestal gericht uit, zodat het past bij zaken die in de klas 

spelen en/of bij hun belevingswereld passen. Vaak wordt een boek ook 

samen met de kinderen uitgekozen. Voorlezen geeft plezier en een 

gevoel van geborgenheid. Thuis aan uw kind voorlezen geeft het kind 

exclusieve aandacht die een positieve invloed heeft op de ontwikkeling 

van het kind. Het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en 

regelmaat te brengen. Door op vaste tijden voor te lezen kan er 

regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn 

van het ritueel voor het slapen gaan. In de klas werkt het voorleesmoment vaak ook als 

rustmoment en een moment om samen plezier te beleven.  

Omdat voorlezen zo belangrijk is, en ervoor zorgt dat kinderen ook zélf gaan lezen en taalvaardig 

worden, wordt er gedurende het jaar regelmatig uitgebreid aandacht besteed aan het belang ervan 

met speciale leesprojecten en activiteiten. Denk daarbij bijv. aan de leeskring, die soms al 

georganiseerd wordt zodra de kinderen in groep 3 kunnen lezen!  

 

 

 

Het belang van voorlezen (en zelf lezen!) 

Inschrijvingen 2023-2024 



 

 

 

 
 

 

Wo 15 februari TEAMVERJAARDAG 

Vr 17 februari Weeksluiting Wallaby’s 

Do 23 februari Rapporten mee  

Vr  24 febr t/m ma 6 mrt Voorjaarsvakantie  

Vanaf  7 maart LOL-gesprekken (via Parro inschrijving) 

Wo  15 maart Regionale Jenaplan studiedag  

   (school gehele dag gesloten) 

Vr 17 maart In de bovenbouw start het project over Duurzaamheid 

Wo  22 maart Tandem Techniekdag 

Vr 24 maart Weeksluiting Kiwi’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekagenda 

Fijn weekend allemaal! 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 24 maart 


