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Goedemiddag
Afgelopen woensdag was de opening van de Kinderboekenweek met als thema “Vriendschap, kom
erbij”. Wij besteden hier de komende weken aandacht aan. Het bewegen op het openingslied, waar
ook veel ouders bij aanwezig waren, verliep minder soepel dan gehoopt. Dit is voor ons een
evaluatiepunt.
In deze nieuwsbrief sta ik stil bij het belang van lezen voor de ontwikkeling van jullie kinderen. Als
we goede leerresultaten willen behalen, dan hebben we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor. Wij horen van kinderen dat ze thuis graag buitenspelen, tv en filmpjes op de telefoon of iPad
kijken of met de PlayStation spelen. Lezen horen we niet zo vaak. Het zou mooi zijn als kinderen ook
plezier beleven aan lezen.
Ik wens jullie een fijn en zonnig weekend toe
Robert Everink

Het belang van lezen voor jullie kinderen
Op school wordt er dagelijks door de kinderen gelezen en wordt er regelmatig voorgelezen. Het leren
begrijpen wat je leest, is misschien wel het belangrijkste wat kinderen leren op school. Om dit goed
te kunnen, moeten kinderen o.a. vloeiend en vlot kunnen lezen, veel woorden kennen en de wereld
om hen heen leren kennen door te zien, te ervaren, te lezen, te doen én erover te praten.
Veel (voor)lezen helpt dus daarbij. Alleen lezen op school is niet voldoende. Ook thuis zal hier
aandacht voor moeten zijn. We willen jullie vragen om thuis regelmatig en het liefst elke dag de
kinderen te laten lezen en/of voor te lezen.
Lezen is belangrijk omdat:
 Door veel te lezen of voorgelezen te worden
leren kinderen veel nieuwe woorden;
 Door te lezen leer je woorden die we in de spreektaal
niet gebruiken, maar in de schrijftaal wel;
 Door lezen doe je kennis op en wordt je slimmer;
 Door lezen leer je veel over hoe andere mensen denken en wat ze voelen;
 Door te lezen leert het kind zich te concentreren;
 Als je voorgelezen wordt en je praat erover dan leer je na te denken over verhalen;
 Maar bovenal is lezen en voorlezen leuk en gezellig.
Tips:
-

Een abonnement bij de bieb is voor kinderen gratis;
Elke dag 15 minuten lezen helpt;
Het lezen van strips, tijdschriften, informatieve boeken, gedichten, korte verhalen, recepten,
spelregels is ook lezen;
Ook veel kinderen in de bovenbouw vinden het nog erg leuk om door de ouders voorgelezen
te worden.

Nieuwbouw
Hieronder een afbeelding van de nieuwe school.

Hoofdluis
Regelmatig komt er een melding dat een kind hoofdluis heeft. Na elke melding probeert de
ouderwerkgroep zo snel mogelijk alle kinderen in de groep van het kind te controleren. Na 14 dagen
volgt een hercontrole.
Het is van belang dat ook thuis regelmatig gecontroleerd en gekamd wordt. Indien jullie hoofdluis
vinden, dan is het van belang zo snel mogelijk te behandelen met een speciale shampoo. Na
behandeling kan jullie kind gewoon naar school. Voor meer informatie kijk op onze website of klik op
deze link.

Kinderraad
Hiernaast een foto van de Kinderraad. Zij hebben de eerste
vergadering inmiddels gehad. Deze stond in het teken van
kennismaken en afspraken maken. Ook heeft de Kinderraad
de uitnodigingskaart van de gemeente Haaksbergen ingevuld
om mee te denken over de nieuwe burgemeester.

Ontruiming
Deze week hebben wij op beide locaties een ontruimingsoefening gedaan. Deze ontruimingen
verliepen vlot. Het is goed om te oefenen en te weten wat je moet doen als er echt iets aan de hand
is.

Jeugdtandverzorging
Op 9 oktober komt de jeugdtandverzorging met de bus aan de van Brakelstraat van 8.30-12.00 uur.

Studiedag
Woensdag 17 oktober organiseert de stichting Keender voor al haar medewerkers een studiedag. Op
deze dag is er geen school en hebben alle kinderen een dag vrij.

6 oktober
12 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober
31 oktober
1 november
3 november
13 en 14 november

Oud papier
Groep 4 Dierenpad Grintenbosch
Keender studiedag: alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Groep 7 en 8 les van Bureau Halt
Groepen 1 en 2 een dag vrij
Oud papier
Oudergesprekken

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan ons te
stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

