ONZE
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief- december
We naderen de kerstvakantie van 2017. Dan
hebben we al weer 17 schoolweken gehad van
het lopende schooljaar.
Onze vakantie begint op vrijdag 22 december
om 12.00 uur. Al onze leerlingen zijn
’s middags vrij.

Meester Van Soest
Na de kerstvakantie zal de
school geleid worden door
meester Van Soest. Hij wordt
voorlopig bovenschools directeur
voor Hei- en Boeicop en Lexmond samen.
We heten hem van harte welkom op onze
school en we wensen hem een goede tijd
hier.

Lesgeven in groep 7-8
Voor groep 7-8 wordt (na 01-01) de nieuwe
indeling van leerkrachten:
Juf Lia de Jong:
maandag
Juf Janny Nobel:
dinsdag en woensdag
Meester Van Buuren; donderdag en vrijdag
Meester Van Soest zal incidenteel voor de
klas staan, vanwege zijn leidinggevende
taken op twee scholen.

Herinnering ouderbijdrage

“School met de Bijbel”
Hei- en Boeicop

December 2017

Kerstviering op
dond.21 december
Kerk: aanvang 19.00 uur

Data en tijden
05
12
21
21
21

december:
december:
december:
december:
december:

Sint komt ‘s middags
GEEN STAKING
’s middags uit om 14.30 uur
Kerst in de kerk- 19.00 uur
na Kerst: afscheidsreceptie
voor meester Hakkesteegt
22 december: vrijdagmiddag: allen vrij.

2018
10 januari
16 januari
29 januari

: controle hoofdluis
: voorlichting VO – groep 8
: aanmelding nieuwe leerlingen

Lekker lezen- nieuws
Vanaf 21 november zijn we in alle klassen
begonnen om op dinsdag, woensdag en vrijdag
het eerste kwartier op school te besteden aan
vrij lezen. Ieder kind leest in een zelfgekozen
boek / tijdschrift / moppenboek of wat voor boek
dan ook. Tijdens dit kwartier mag niemand van
boek ruilen.
Waarom? Onderzoek heeft uitgewezen dat
kinderen die veel lezen veel voordelen hebben.
Als je veel leest, lees je steeds makkelijker en
word je een betere lezer. Kinderen die veel lezen
zijn sociaal vaardiger. Kinderen die goed lezen
hebben ook later meer kans op maatschappelijk
succes.
Wij vinden dit belangrijk en daarom hebben we
besloten om een deel van onze lestijd in te
zetten om de kinderen vrij te laten lezen.
Hopelijk krijgen zo meer kinderen plezier in lezen
en gaan ze ook thuis vaker lezen. We zijn
benieuwd!

We zitten weer in de dure weken voor het
ouderfonds. Vele ouders hebben hun
vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt. Bent
u er nog niet aan toegekomen? Het kan nog
steeds. We nodigen u van harte uit om uw
ouderbijdrage over te maken op bankrek.
NL40 RABO 0358 4106 49
t.n.v. Ouderfonds School m.d. Bijbel
Alvast onze hartelijke
Wij hebben
dank.
.
kerstvakantie van:

22 dec. 12.00 uur
t/m 7 januari 2018
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Hei- en Boeicop, november 2017
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met
1.000 nieuwe woorden per jaar!
Beste ouders en verzorgers,
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw
kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst
in.
 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in december 2017
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
 het leen- en leesgedrag van leerlingen
 de leesmotivatie van leerlingen
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen
worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de
database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van
uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw
kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan J. Hakkesteegt
hakkesteegt@smdbhb.nl
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd
worden in een lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en
verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende
meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere
ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel
lezen hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te
stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. [optioneel:] Daarnaast
besteden wij aandacht aan informatievaardigheden op school, want veel scholieren
hebben problemen bij het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.
Meer informatie over de Bibliotheek op school en de monitor vindt u op
debibliotheekopschool.nl Eventuele vragen kunt u stellen bij de leesconsulent Elke Brandt
EBrand@debibliotheekaanzet.nl Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Jan Hakkesteegt
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek
binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.

