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OUD PAPIER (zie mail voor schema)

Praatje vooraf …..
Maandag 7 januari zijn we weer begonnen op school.
Een nieuw jaar, …het jaar 2019.
Altijd weer spannend wat dit jaar ons allemaal gaat brengen.

Wij wensen u als team een heel goed en gelukkig 2019!!
De leerlingen op school starten binnenkort met het maken van de
halfjaarlijkse toetsen van CITO. Waarom toetsen afnemen? Dit is een
vraag, die veel gesteld wordt en waar veel verschillende antwoorden op te vinden zijn. Op de Klaeter
toetsen we de leerlingen, omdat we de ontwikkeling willen volgen. Op deze manier kunnen we de
leerstof voor de leerlingen passend plannen en kunnen we aansluiten bij de onderwijsbehoefte(n).
Op onze school willen we er voor zorgen, dat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van ons
onderwijs.

Klaeterinfo

Dinsdag 15 januari zijn de presentaties van thema 3. De leerlingen presenteren, wat ze de afgelopen
weken geleerd hebben rondom het thema ‘Cultuur’. In deze Klaeterinfo kunt u hier meer informatie
over vinden. Op maandag 21 januari starten we met ons volgende thema. Daarnaast is op 23
februari is de rommelmarkt bij de familie Olijslager. Natuurlijk hopen we hier weer een mooie
happening van te maken.
Tot zover!
Ingrid van Veen
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14
15
16
17
18

januari
januari
januari
januari
januari

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
Vanaf 11:00
X
21 januari
22 januari
X
X
23 januari
X (8.30- 10.30)
(X)
24 januari
25 januari

morgen

middag

X
X

X

* In principe aanwezig volgens bovenstaand rooster (wijzigingen kunnen zich gaandeweg de week voordoen)

Presentatie thema 3
Op dinsdag 15 januari zijn er opnieuw presentaties op school. De leerlingen vertellen u graag wat ze
de afgelopen weken hebben geleerd rondom het thema ‘Cultuur’.
Deze keer presenteren de leerlingen dit niet in de gemeenschapsruimte, maar in de klassen. De
leerlingen geven van 14.45-15.15 uur antwoord op de vraag: ‘Hoe gaat het bij jou en hoe gaat het
bij mij?’
Natuurlijk hopen we op een grote opkomst. Iedereen is welkom!! We starten om 14.45 uur in groep
3,4,5, daarna is groep 1,2 aan de beurt en we sluiten de presentaties af in groep 6,7,8. U bent van
harte uitgenodigd.

Luizencontrole
Na de kerstvakantie is er wederom luizencontrole geweest. Zoals al eerder gemeld is dit een
hardnekkig probleem bij ons op school. Er zijn neten aangetroffen. Dit betekent, dat er op dinsdag
22 januari opnieuw gecontroleerd wordt op luizen. Wij willen u vragen om de komende weken actief
te kammen met een dubbele luizenkam. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Peutermeespeelochtend
Op woensdag 16 januari organiseren we een
peutermeespeelochtend in groep 1,2. Ouders en peuters van 3
jaar zijn van 8.30-10.00 uur van harte welkom in de klas om
eens een kijkje te komen nemen. DUS: Kent u ouders met peuters
van 3 jaar, geeft u dan even een seintje?
Dit schooljaar zijn we voornemens om nog een tweetal keren een peutermeespeelochtend te
organiseren. Wordt vervolgd!

Ontruimingsoefening
Op donderdag 10 januari hebben we een ontruimingsoefening gehouden op school. We hebben
geoefend met het echte brandalarm. Dat was best nog wel een beetje spannend. De ontruiming
verliep goed en snel en zonder problemen.
In mei van dit schooljaar oefenen we nog een keer. Het is de bedoeling om dan eens te oefenen met
enkele obstakels.
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Ondersteuning op obs de Klaeter
Tijdens de zakelijke ouderavond in november bent u geïnformeerd over de wijze waarop wij ons
onderwijs inrichten en hoe wij de ondersteuning op school organiseren.
Tijdens de contactgesprekken op school (4x per schooljaar)
bespreekt de leerkracht de stand van zaken met u. Als er sprake
is of moet zijn van meer ondersteuning, dan bespreekt de
leerkracht dit met de intern begeleider van onze school. Deze
route verloopt altijd via de leerkracht.
Mocht u tussentijds vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u een afspraak plannen met de
leerkracht. Bij overige vragen, bijvoorbeeld m.b.t. meer of extra informatie, kunt u ook contact
zoeken via de mail met onze ib’er. Haar mailadres is: ib@deklaeter.nl.

Wat kunt u thuis doen om het lezen te bevorderen?
“Zonder betrokken ouders worden kinderen geen lezers!”
Voorlezen en lezen! Ouders doen ertoe!
Voorlezen en zelf lezen zijn belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk gebeurt dit
op school, maar de meeste tijd brengt je kind door in de thuisomgeving.
Als ouder heb je meer invloed op het lezen van je kind dan je denkt. Juist als er thuis aandacht is
voor (voor)lezen gaat je kind lezen leuker vinden en beter lezen. Je kind heeft je steun nodig.
Als je kind lezen leuk vindt gaat hij/zij meer lezen en hierdoor wordt de woordenschat snel
uitgebreid. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind met het oog op zijn/haar
toekomst.
Goed voorbeeld doet volgen! Zijn er boeken thuis en wordt er door vader en/of moeder gelezen, dan
zal een kind ook sneller een boek pakken.
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen!
Neem een baby op schoot met een boek en kijk en vertel. Voorlezen heeft veel voordelen:
– het stimuleert de fantasie van het kind
– het verhoogt de concentratie
– het kind voelt geborgenheid en veiligheid
– de band tussen kind en ouder wordt sterker door de aandacht voor elkaar
– het verhoogt de rust en regelmaat
– kinderen slapen beter in
– het werkt helend en troostend als het boek over een thema gaat dat het kind bezig houdt (bijv.
angst, ziekenhuisopname, rouw)
– het vergroot de algemene kennis.
Bij baby en dreumes is het plaatjes kijken en aanwijzen en benoemen, maar op deze manier leert je
kind al veel woorden herkennen. Bij peuters en kleuters wordt de taal belangrijker. Prentenboeken
hebben een rijke taal en daarin kom je woorden tegen die in de gewone omgangstaal niet voor
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komen. Dus vergroten van de woordenschat. Bovendien leert het kind dat er een structuur zit in
zinnen en teksten. Dit is van belang voor het zelf leren lezen.
Als je kind zelf leert lezen is het belangrijk dat er voldoende aanbod van boeken is. Lees samen
met je kind en praat over boeken. Ook dat is erg belangrijk als een kind al goed kan lezen. Geef
zelf het goede voorbeeld.
Voorlezen heeft zoveel voordelen, dat het een onmisbaar deel is voor de ontwikkeling van een kind.
Begin al op babyleeftijd en stop niet als het kind zelf leert lezen. Als ouder stimuleer je enorm de
(taal)ontwikkeling van je kind en…voorlezen is plezier voor twee!
Wat kun je als ouder doen?
* Voorlezen ook als je kind al zelf kan lezen (maar die leuke, dikke boeken te moeilijk vindt). Kies
voor een vast tijdstip (bv. voor het slapen gaan), kies samen een boek uit en maak er een gezellig
moment van.
* Ga samen naar de bibliotheek Laat je kind kiezen wat hij/zij leuk vindt. Kiezen boven of onder
het AVI-leesniveau is niet erg, als je kind het boek maar graag wil lezen. De bibliotheek is gratis
voor kinderen tot 18 jaar en sinds 1 januari 2018 ook nog eens Boetevrij!
* Geef een boek cadeau Als er geld voor is, geef een boek dat ze graag willen hebben, cadeau.
Kinderen willen heel graag een ‘eigen’ boekenplankje.
* Af en toe iets vragen over het boek dat je kind leest, maakt kinderen enthousiaster voor lezen
* Allebei voorlezen Kinderen zijn ook gek op voorlezende vaders!
“Elk kind vindt lezen leuk. Alleen het juiste boek moet gevonden worden!”

Doedag Lindecollege
Op vrijdagmorgen 18 januari is de doedag op het LindeCollege voor de leerlingen van groep 8.
Meester Robert gaat met de groep mee. Extra informatie volgt via meester Robert.

Alvast noteren
15 januari

Presentatie thema 3 ‘Cultuur’

16 januari

Peutermeespeelochtend

17 januari

MR vergadering

21 januari

Start thema 4

6 februari

Margedag, alle leerlingen vrij!!

9 februari

Remco Heite schaaktoernooi

9 februari

Opruimochtend op school, alle hulp is welkom!!

12 februari

Presentatie thema 4

12-14 februari

Contactgesprekken

15 februari

Rapporten mee!!

16 februari

Start voorjaarsvakantie

23 februari

Rommelmarkt, wij rekenen op uw hulp!!
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 24 januari
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