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INFORMATIE VANUIT DE DIRECTIE

Maart project “Beleef de wereld”
Van 7 maart t/m 4 april houden we ons jaarlijks schoolproject. Dit jaar gaan we samen met de kinderen ons 
verdiepen in verschillende culturen en landen op de wereld.  Op alle vak- en ontwikkelingsgebieden zullen we 
tijdens deze maand rond het thema bezig zijn. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hebben er veel zin 
in! Een klein tipje van de sluier kunnen we al oplichten. 
We gaan met alle groepen het museum Volkenkunde in Leiden bezoeken. Voor dit bezoek hebben we rij ouders 
nodig. Zodra we de dagen en tijden van de verschillende bezoeken weten, zullen we u hiervan op de hoogte 
stellen. In de volgende Belevenaar van maart  informeren we u verder over de opening van  het project, de 
verschillende activiteiten en de afsluiting op woensdag 4 april.

Onderwerpen van project 'Beleef de wereld' per groep:

Groep 1-2   Kjantil is jarig

Groep 3 en 4  Feest bij de Indianen

Groep 5   Van Boeddha tot Sumurai

Groep 6   Wat Columbus nog niet wist

Groep 7 en 8  Van Brahman tot Ramadan

Gefeliciteerd!
Hierbij feliciteren we meester Barry met het behalen van zijn diploma tot leerkracht. Donderdag 25 januari was zijn 
eindgesprek. Bij terugkomst op school hadden de kinderen van groep 4 een mooie feestslinger voor hem gemaakt.

Schaatsmiddag
Op donderdag 15 februari is het weer zover. Dan is er onze jaarlijkse Evenaar schaatsmiddag op de schaatsbaan in 
Haarlem.

Er mag geschaatst worden van 15.00-16.00 uur. Daarna bent u met uw kind(eren) van harte welkom op 
school voor een beker warme chocolademelk of een kom erwtensoep. Als herinnering is er voor elk kind een 
herinneringsvaantje. Als ouder of begeleider bent u natuurlijk ook welkom om mee te schaatsten of om te 
komen kijken. Het vervoer naar de schaatsbaan en terug dient u als ouder zelf te verzorgen. De kosten voor een 
toegangskaartje, een herinneringsvaantje en een kop chocolademelk of erwtensoep bedragen € 4,50. Het huren 
van schaatsen kost € 5,00. U of u kind mag zelf schaatsen huren en betalen in het winkeltje op de schaatsbaan. 
Ouders die alleen kijken mogen gratis naar binnen. Ouders die mee schaatsen betalen € 4,50.

Uw kind krijgt op 6 februari een aanmeldstrookje mee naar huis. Zou u het strookje ingevuld en het gepast bedrag 
voor deelname aan uw kind mee willen geven in een envelop voorzien van naam en groep? U kunt tot uiterlijk 
maandag 12 februari op school het aanmeldstrookje inleveren.
U ontvangt de informatie over de schaatsmiddag ook via digiduif.
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DE BROERS/ZUSSEN FOTO'S

Geachte ouders,

Woensdag 14 Februari  a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen, deze dag gaan alleen de broers/
zussen.

Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde kleur van de 
bovenkleding. Frisse kleuren komen het beste over. Zwart is vaak somber. Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) 
niet met kletsnatte haren op school aankomen.

Achtergrond:

De achtergrond is dit jaar van hout en heeft een stoere uitstraling.

De kinderen gaan staand op de foto.

Internet afhandeling:

Zoals u al van ons gewend bent, zal de afhandeling van de foto's weer via internet plaatsvinden.

Er komen vanaf vrijdag 9 februari 2 intekenlijsten in de hal te hangen.

 1. Voor de broertjes en zusjes met een kleintje van thuis, een intekenlijst met een tijd, vanaf 8.30 uur.   
  Aansluitend invullen aub!

 2. En een lijst voor de broertjes en zusjes van school. Wij verzoeken elke ouder die interesse heeft   
  voor een foto van samen, de kinderen in te schrijven. Staan geen tijden bij. Op naam worden de   
  kinderen dan uit de klas geroepen.( onder schooltijd)

De kinderen gaan dus niet meer automatisch op de foto. De afname blijft natuurlijk vrijblijvend.

Met vriendelijke groet,

De fotografen
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NATIONALE VOORLEESDAGEN!

Nationale Voorleesdagen!

Van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Een mooie tijd om even stil 
te staan bij het belang van voorlezen. Hieronder vindt u een artikel (door  Drs. T. de Vos - van der Hoeven) met uitleg en 
tips:

Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn een hoop ouders het hier 
mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind.

Vooral kinderen tussen de twee en vijf jaar worden veel voorgelezen. Van deze groep wordt 90% regelmatig 
voorgelezen. In de leeftijd van vijf t/m acht jaar blijft voorlezen een prominente plek innemen.

Bij het ouder worden gaan ouders ook steeds minder voorlezen. Bij de groep kinderen tussen de negen en twaalf jaar 
wordt nog maar zo'n 40% voor gelezen. De belangrijkste reden voor het niet meer voorlezen is dan dat het kind zelf goed 
kan lezen. En dat is jammer want ook op deze leeftijd kan voorlezen nog erg gezellig zijn.

Waarom voorlezen belangrijk is

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. 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

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Voorlezen 
stimuleert de fantasie van het kind ook.

Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer 
grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig 
is (angst, dood, ziekenhuisopname etcetera) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te 
komen over deze onderwerpen.

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de 
exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen 
lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en 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.
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Waarop letten bij het voorlezen.

Veel ouders lezen voor bij het slapen gaan, maar voorlezen kan op ieder moment van de dag. Wel is het goed om de rust 
te nemen om voor te lezen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen om voor te lezen. Al kan in de auto of in de 
wachtkamer bij de tandarts ook een hele leuke afl eiding zijn voor het kind. Hoe lang er voor gelezen wordt hangt vooral 
af van het kind. Kinderen geven zelf duidelijk aan wanneer hun aandacht verslapt. Bij jonge kinderen is het beste om te 
kiezen voor een kort verhaal zodat het boek/ verhaal in een keer uitgelezen kan worden. 

Vaak komen kinderen tijdens het voorlezen met vragen en opmerkingen. Het is goed hier op in te gaan en met het kind te 
praten over het verhaal, maar het verhaal daarna wel weer op te pakken. Nadat het boek/ verhaal dan uit is, kan nog even 
verder gepraat worden. Wanneer het kind zelf niet met reacties op het verhaal komt, kan het goed zijn vragen te stellen.

Overigens, ook al voordat er gestart wordt met voorlezen kan er met het kind over het boek gepraat worden. Zo kan de 
kaft van het boek bekeken worden en kunnen de ouder en het kind samen bedenken waar het boek over zal gaan.

Voorlezen met stemmetjes kan heel leuk zijn voor een kind, maar kan het voorlezen voor de ouder wel moeilijk maken. 
En ook met het variëren van de intonatie kan al veel bereikt worden. Het is belangrijk om tijdens het lezen goed contact 
te houden met het kind en steeds te kijken hoe het reageert op het verhaal. Wanneer het kind het verhaal eng vindt, kan 
doormiddel van een grapje tussen door, een andere intonatie, een andere woordkeus en eventueel het verhaal aanpassen 
of een stukje overslaan het verhaal minder eng gemaakt worden. Terwijl bij een kind dat geniet van een spannend verhaal, 
het verhaal extra spannend gemaakt kan worden doormiddel van intonatie.

Bij de keuze van een boek is het belangrijk een boek te kiezen dat bij het kind past qua thema, lengte van het verhaal, 
hoeveelheid plaatjes etcetera. Maar het is ook goed een boek te kiezen dat u als ouder graag voorleest. Voorlezen uit 
een boek dat u zelf maar niets vindt, is als ouder niet leuk, maar pakt vaak ook niet echt leuk uit voor het kind. Het kan ook 
goed zijn het kind zelf een keuze te laten maken (een boekenplank op kinderhoogte kan dan heel nuttig zijn),

Naast het voorlezen thuis, wordt er natuurlijk ook op school, in alle groepen dagelijks voorgelezen. Ook hier staat het 
plezier voorop. De fantasie van de kinderen wordt geprikkeld

En dan nog een aantal voordelen:

1: met voorlezen stimuleren we schriftelijke en mondelinge vaardigheden

2: voorlezen daagt uit om zelf te gaan lezen

3: voorlezen stimuleert de fantasie

4: door voorlezen raken kinderen vertrouwd met allerlei verhaalpatronen

5: en misschien wel de belangrijkste: voorlezen is GEZELLIG!

Ook op onze school besteden wij ruim aandacht aan voorlezen. In alle groepen wordt dagelijks voorgelezen, in de ochtend 
of tijdens het 10-uren. Ook met tutoren, worden de oudere kinderen gestimuleerd om voor te lezen aan hun jongere 
tutorkind. Zwakke lezers merken zo, dat zij best wat in hun mars hebben, omdat hun tutorkind hen goed begrijpt! Ook 
nemen de groepen 7 en 8 jaarlijks deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd, waar ook de groepen 5 en 6 als publiek bij 
betrokken worden!

NATIONALE VOORLEESDAGEN!
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NIEUWS UIT GROEP 1/2B

Allereerst wil groep B de schoonmaakmoeders hartelijk bedanken voor het schoonmaken van de klas afgelopen vrijdag! 
Goed gedaan!

 In groep B zijn we begonnen met het thema communicatie. De nadruk wordt gelegd op het schriftelijk communiceren. 
Waarom is dit handig? Boekjes, verhalen maar ook postkaarten en pictogrammen worden bekeken. We hebben de letter 
L van letter geleerd. Omdat de letter L van Lara is, mocht zij hem mee naar huis nemen. Maandag gaan we beginnen 
met de letter T van telecommunicatie, telefoon en televisie ( en van Tijn natuurlijk!).  De kinderen mogen dan van thuis 
spulletjes die met een T beginnen meenemen voor de letterkast. 

We willen een postkantoor maken in de klas. Ook daar mogen de kinderen van huis spullen voor meenemen naar 
school. Dit kan bijvoorbeeld een brievenweegschaal of een weegschaal voor grotere pakjes zijn? 

We hebben de bibliotheek van school bekeken. Alle kinderen mochten een nieuw boekje kiezen voor de boekenkist in 
de klas. 

Ook zijn we er achter gekomen dat Raai de kraai Engels kan spreken. Hij heeft een Engels vriendinnetje Dot. Samen 
hadden ze een kaart naar de klas gestuurd. “Hello boys and girls. How are you? Love Raai and Dot” stond er op de kaart.

Verder hebben de kinderen een andere tutor uit groep 5 gekregen en wordt ook daar  weer goed mee samengewerkt.
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NIEUWS UIT GROEP 1/2B
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NIEUWS UIT GROEP 4

In groep 4 hebben wij niet stil gezeten. We zijn bijna op de helft van het schooljaar en wij hebben hard gewerkt, veel 
geleerd en vooral veel plezier gehad.

 Met rekenen zijn oefenen wij de tafels nog elke dag. Wij hebben de tafels van 1, 2, 3, 5 en 10 al geleerd. Dit blijven wij 
natuurlijk wel herhalen zodat wij ze niet vergeten. Ook zijn wij in de klas veel bezig met het rekenen met geld. Dit is 
natuurlijk wel handig als je een keer iets gaat kopen in een winkel. 

Met spelling komen er steeds meer spellingsregels bij. Wij zijn op dit moment bezig met worden waar je aaj en ooj hoort 
maar gewoon aai en ooi schrijft. We hebben het ook gehad over met sch en schr. Dit is allemaal best wel lastig maar 
door veel te oefenen gaat dit heel goed. Er  wordt nog steeds veel gelezen in de klas. Omdat dit zo goed ging hebben 
wij zelf boekenleggers gemaakt voor in onze boeken. Dit was erg leuk en het resultaat is erg mooi geworden.

 Naast al het leren en harde werken doen wij ook veel andere dingen in de klas en op school. Met juf Claire gingen wij 
weven en samen met meester Barry hebben wij een kunstwerk gemaakt! Loop gerust een keer binnen om onze creaties 
te bewonderen.

Groetjes van meester Barry en de leerlingen van groep 4 !
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NIEUWS UIT GROEP 5

Marit en Floris: Tafels

Tafels groot en klein en toch zijn ze fijn.

Als je een fout maakt dan heb je het verkeerd.

Maar toch heb je er wat van geleerd.

Van 1 tot en met 10

En je leert het ook bij Kien.

Tafels zijn leuk.

Je ligt er van in een deuk.

Syb en Robbie: Geschiedenis

We zijn begonnen met het thema ‘Romeinen’ en 
daarom hebben veel geleerd over de Limes. 
We gingen ook mozaïeken met papieren snippers. We 
moesten beginnen met een schets. We hadden ook een 
les over wat Romeinen aten, zoals pauwen hersenen, 
flamingo tongen en gevulde relmuis. En we hadden 
het ook over de Romeinse voetsoldaat, die liep 
soms wel 100 km  met 30 kg te sjouwen.

Alexander en Ainy: Sinterklaas

We gingen naar buiten en Sinterklaas kwam met 
een hele mooie auto aan. De Zwarte Piet gaf ons 
pepernoten en toen gingen we naar binnen. 
We pakten onze surprise uit en toen kwamen de Pieten 
binnen en toen gaf een Piet twee cadeautjes. We 
kregen Ra Ra Wie ben ik? En het tweede cadeau waren 
pingpong ballen en batjes. De Pieten gaven ons nog 
meer pepernoten. 
Daarna gingen we verder met uitpakken. Na het 
buitenspelen gingen we spelletjes doen.

Eline en Micha: Kerstoptreden

Micha, Ainy en Eline gingen zingen en Thijs spelde op 
zijn keyboard. We zongen Jingle Bells. Aaldrik en Duco 
deden een dansje. Duco ging Break dancen en Aalderik 
zwaaide met zijn muts. Iedere ochtend waren er een 
paar optredens en de lichtjes waren uit. Er hingen mooie 
kransen in de hal en er waren ook sterren en slingers. 
Onder de kerstboom lagen cadeautjes.
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NIEUWS UIT GROEP 6

 Wist je dat…?

- we soms  vertrouwensspelletjes doen met juf Vibeke?

- we elke vrijdag een strip mogen lezen?

- juf Vibeke elke week een nieuwe krul verzint?

- we nooit het stilte stoplicht gebruiken?

- we nieuwe groepjes hebben?

- de wc bordjes altijd op rood staan?

- onze klas heel druk wordt als het buiten stormt?

- Tamar haar haar heeft geknipt voor een pruik?

- we heel goed zijn in stickers verdienen?

- we bij muziek moeten drummen voor een cijfer?

- we met juf Ilknur als we op tijd stil zijn het     
dirigentenspel of ‘tik tik wie ben ik’ spelen?

- als we extra buiten mogen spelen dat we altijd 
‘blikkietrap’ spelen?

- we groep 1. 2 .A hebben om te tutoren?

- we bij natuur een proefje met chocolade deden?

- de jongens in de pauze altijd voetballen?

- de meisjes ‘chinesemuur’ op de berg spelen?

- we elke vrijdag een filmpje in de tweede pauze mogen 
kijken?

- we met juf Claire poppetjes hebben gemaakt voor de 
olympische winterspelen op de gang?

- we galgje in de tweede pauze spelen en als we het 
woord fout hebben moeten we 20 x springen.

- we elke maandag over het weekend mogen vertellen?

Gemaakt door: Tamar, Bonne, Veda, Amélie en Jonas

Interview met juf Eileen

Wat is je volledige naam?    
Eileen Neijndorff.

Hoe lang werk je hier al?      
Een jaar.

Wat voor werk doe je hier?    
Ik ben hulpjuf.

Wat voor baan had je hiervoor?    
Ik werkte hiervoor bij de postbode.     

Hoe oud was je toen je juf werd?     
Ik ben nog geen juf, maar in de zomer word ik juf en dan 
ben ik 26.

Wat is je favoriete seizoen?    
De lente.

Wat is je favoriete vakantieland?  
Japan.

Had je toen je klein was al een droombaan?    
Ja, ik wilde verpleegster worden.

Door Rosa, Talha en Yasin

Groep 6

Dit gedicht gaat over groep 6.

Ilknur is onze juf,
dat vinden wij niet suf.
Juf Vibeke is er ook bij, 
en daarom zijn wij blij.
We zijn allemaal sportief bij gym.
En allemaal een beetje slim.
Dit is het jaar waar heel veel kan,
want we hebben allemaal een heel goed plan.
Bij buitenspelen liggen we vaak in een deuk.
En met een bal er bij is het meestal leuk.
Vallen en opstaan ,
en dan weer verder gaan.
Stickers verdienen doen we op donderdagen
je hoort ons dan niet klagen.
Lezen doen we in het begin ,
en van spelling worden we slim.
Bij tutoren gaan we met kleine kinderen om,
en dat vinden wij niet stom.
Dit gedicht brengen we aan een eind,
en bijna alles rijmt .

Door Romy, Quinty, Evi en Floortje.
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Interview met Nienke 

V: Hoe oud was je toen je juf wou worden?

A: 20

V: Welk vak vond je vroeger het leukst?

A: Taal en Tekenen

V: Speelde je vroeger ook schooltje?

A: Ja

V: Welk boek lees je het liefst?

A: Spannende

V: Welk vak wil je het liefst geven op school?

A: Taal en Spelling

V: Heb je al op een andere school gewerkt?

A: Ja in Amsterdam

V: Studeerde je vroeger ook voor juf?

A: Ja

V: Hoe lang werk je hier al op school?

A: Bijna een jaar

V: Wilde je liever voor de klas of hulp juf worden?

A: RT juf

door Loeke,Aniek en Philine

NIEUWS UIT GROEP 6

Moppen en raadsles

-  Hoe kom je het snelst bij het ziekenhuis?

- Een man vraagt aan een oma: zie je een agent  
 op straat? De oma zegt nee, dan zegt de man :  
 geef je tas dan maar hier!

- Stel jij bent de buschauff eur er zitten 10 
mensen in de bus, bij de eerste halte gaan er 5 
uit en 3 in; bij de tweede halte gaan er 9 in en 5 
uit; bij de volgende halte gaan er 6 uit en 4 in; 
bij de volgende gaan er 7 uit en 8 in wie is de 
bus chauff eur?

- Wat gebeurt er als je een bom naast een koe  
 legt?

- Ken jij het konijn dat op vakantie ging? 
 Nee, ik ook niet want het ging niet.

- Er zitten 33 Belgen in het vliegtuig en één 
Nederlander. De onderkant vliegt er af. De 
piloot riep één iemand moet springen we zijn 
te zwaar…De nederlander gaat, alle Belgen 
klappen.

Door Quinten, Suzanne, David, Jarwin, Thije

 Met je ogen dicht de straat oversteken

 Jij

 Boeoeoeoeoeoeoeoem!!

Rebus gemaakt door: Leonard, Linde, Alex, 
Florian en Tomas
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GALA VAN GROEP 8
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GALA VAN GROEP 8
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