Belangrijke data
Woensdag 22 januari ‘20
Vrijdag 24 januari ‘20
Maandag 27 januari ‘20
Woensdag 29 januari ‘20
Donderdag 30 januari ‘20
Vrijdag 31 januari ‘20
Woensdag februari ‘20
Donderdag 6 februari ‘20
Vrijdag 7 februari ‘20
Maandag 10 februari ‘20

Voorleesontbijt
Groep 1-2 vrij
Weekopening groep 3
Adviesgesprekken groep 8
Staking: alle kinderen vrij
Staking: alle kinderen vrij
Weekopening groep 1-2 Edwin
MR
Groep 1-2 vrij
Studiedag: alle kinderen vrij

De Nationale voorleesdagen
Van woensdag 22 januari tot en met 1 februari
vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Dit is
een landelijke week om het voorlezen te
stimuleren.
Voorlezen is leuk! Of je nu voor het slapen gaan
een mooi verhaal voorleest of overdag samen
een prentenboek bekijkt, er worden
herinneringen voor het leven gemaakt.
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Bibliotheken, kinderdagverblijven en ook basisscholen doen mee aan de Nationale voorleesdagen
om te laten zien dat voorlezen heel waardevol is.
Maddy trapt de Nationale voorleesdagen op onze school af. Ze gaat maandag 20 januari het
Prentenboek van het Jaar aan de hele school gaat voorlezen.
De weken daarna mogen de kinderen van de bovenbouw in de fruitpauze gaan voorlezen in de
onder- en middenbouw.
Op woensdag 22 januari vindt het Voorleesontbijt met de andere basisscholen in Aarle-Rixtel en het
kinderdagverblijf plaats. De kleuters gaan onder begeleiding van de leerkrachten en enkele ouders
naar de Brukelum. Daar vindt een boekpresentatie plaats en zal elke klas een optreden verzorgen.
Zelf enthousiast om wat meer te gaan voorlezen? Hieronder wat voorleestips!

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

* Voorlezen kan op elke moment van de dag. Voor het slapengaan is een goede mogelijkheid.
* Neem er de tijd voor. Maak het rustig en gezellig. Ga dicht bij elkaar zitten.
* Houd het positief. Zeg nooit dat je een kind zult straffen door "niet voor te lezen".
* Geniet er zelf van. Zorg dat het kind voelt dat jij het ook leuk en spannend vindt.
* Las korte pauzes in. Maak het af en toe stil en zeg niets. Wacht even na het stellen van een vraag.
* Spreek alle woorden duidelijk uit. Stel een kleine vraag als de aandacht verslapt.
* Lees sommige zinnen traag, andere sneller. Boots geluiden na.
* Kijk niet enkel naar de tekst. Maak ook regelmatig oogcontact met het kind.
* Maak tijd voor vragen. Klets gezellig na.
* Stop niet met voorlezen als kinderen zelf kunnen lezen. Voorlezen is voor elke leeftijd van groot
belang.

Weekopening
Maandag 3 februari is groep ½ van Jolyne aan de beurt met de weekopening. Deze weekopening
hebben we eenmalig verzet van maandag naar woensdag.
De weekopening zal dus plaatsvinden op woensdag 5 februari om 8.30 uur. U bent van harte
welkom om een kijkje te komen nemen!
Overige weekopeningen blijven zoals anders op maandagochtend om 8.30 uur staan.

Schoolapp
Binnenkort gaan we werken met onze eigen schoolapp. Via deze app
gaan wij u op de hoogte houden van alle communicatie vanuit school
naar ouders. Informatie via de mail komt hiermee te vervallen. Deze
app omvat bijvoorbeeld de jaarkalender, laatste nieuws, nieuwsbrief,
contactinformatie, vraagt voor hulpouders, inschrijving voor
rapportgesprekken, etc. Op de studiedag van maandag 10 februari zal
het team uitleg krijgen over het gebruik van deze app. Daarna zal deze
in gebruik genomen worden en zult u informatie krijgen over de toegang tot deze app.

Carnaval
Vrijdag 21 februari vieren we met alle kinderen carnaval op
school. Alle kinderen mogen dan verkleed naar school komen.
De dag duurt van 8.30-12.30 uur. Groep 6/7 gaat samen met
Anne de carnavalsdag organiseren. Meer informatie over de
concrete invulling volgt in de volgende nieuwsbrief.

Volgende nieuwsbrief

13 februari 2020

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Bijlagen
Carnaval
Flessenactie jeugdcarnaval Jong Ganzegat Aarle-Rixtel
Jong Ganzegat houdt de jaarlijkse flessenactie op zaterdag 25 Januari van
9.30 tot 12 uur. In de carnavalskrant staat zaterdag 1 februari, dit is dus
een foutieve datum.
De jeugdprins, jeugdprinses, kleinvorst, hofdame, raad van elf en de jeugddansmariekes komen langs
om lege PET flessen/statiegeldflessen bij u op te halen. Alle merken zijn welkom, wij kunnen ze
daarna inleveren bij de diverse supermarkten. Mocht u niet thuis zijn en toch willen doneren, dan
kunt de PET flessen of statiegeldflessen inleveren bij Cendra. Ook daar is iemand aanwezig van Jong
Ganzegat.
We houden deze actie om leuke dingen te kunnen doen voor de carnavalsavonden en willen dan wat
groter uitpakken, bv. tijdens de thema avond van maandagavond 24 februari. Wij vragen uw hulp
om zo veel mogelijk PET flessen ter beschikking te stellen, zodat we voor de jeugd van 8 ott 12 jaar
leuke carnavalsavonden kunnen organiseren.
Tot zaterdag 25 januari!
Alaaf, Jong Ganzegat

KennisFabriek over de landmacht
Vrijdag 14 februari is Adjudant Amor te gast bij de
KennisFabriek van Bibliotheek De Lage Beemden.
Amor is werkzaam bij de 13 lichte Brigade van de
Koninklijke Landmacht.
Wat doet een militair nou allemaal? Hoe ziet een
kazerne er uit? Wat doet een militair tijdens
uitzending? En wat eet hij bijvoorbeeld tijdens een
oefening? Allemaal vragen waarop Adjudant Amor
antwoord heeft.
Adjudant Amor is in totaal drie keer uitgezonden geweest. Hij heeft dus veel te vertellen.
Natuurlijk komt hij gekleed in zijn uniform. Na zijn presentatie gaan de kinderen zelf aan
de slag met een bouwpakketje van een Boxer (pantservoertuig) en heeft Amor voor
iedereen een noodrantsoen.
Dankzij de lichte en snelle (gepantserde) wielvoertuigen is 13 Lichte Brigade van groot
belang. De brigade wordt wereldwijd ingezet voor gevechts- of vredesoperaties en bij
rampen en calamiteiten. Maar ook voor het uitvoeren van ceremoniële taken en om
civiele autoriteiten te ondersteunen.
De KennisFabriek vindt plaats op vrijdag 14 februari 2020 van 16.00 – 17.00 uur bij JC
De Bunker, Sint Annastraat 60 Gemert. Dit kenniscollege is bedoeld voor kinderen vanaf
8 jaar. Deelname is gratis. Meld je snel aan, de KennisFabriek is populair en vol is vol.
Aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.
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KennisCafé: Heelhuids het schooljaar door
Op dinsdag 7 april presenteert Bibliotheek De Lage
Beemden een KennisCafé Special met Mark van der
Werf, beter bekend als ‘Meester Mark’. De lezing
vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de Eendracht
in Gemert en is bedoeld voor ouders, leerkrachten
en andere geïnteresseerden. Voor iedereen zullen de
verhalen van Meester Mark herkenbaar zijn.
Toegang is € 7,50, inclusief een kopje koffie/thee.
Kaartjes zijn te koop via
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Over zijn ervaring in het onderwijs en over de lezing zegt Mark het volgende: “Zelf bakte ik er maar
weinig van voor de klas. Terwijl mijn leerlingen met lijmpotjes voetbalden, verzoop ik in mijn
administratie. Binnen twee jaar hield ik het onderwijs voor gezien. Sindsdien heb ik honderden
leraren gesproken over de vraag hoe zij wél het hoofd boven water houden. Tijdens deze lezing in
Gemert vertel ik niet alleen over mijn eigen onderwijservaringen. Ik deel ook verhalen en tips van
een heleboel andere juffen en meesters die, ondanks de enorme werkdruk, nog altijd met
ontzettend veel plezier en energie lesgeven. Wat is hun geheim? Ik ondersteun mijn verhaal met een
heleboel plaatjes met kinderlogica en ik sta stil bij mijn nieuwe boek Schoolpleinmoeders. Want van
hen valt natuurlijk ook van alles op te steken.”
Mark van der Werf was jarenlang journalist, onder meer bij het Algemeen Dagblad. In 2011 gooide
hij het roer om en werd leerkracht op een basisschool. In Meester Mark draait door, zijn eerste boek,
beschrijft hij waarom hij het onderwijs inging, maar er ook al weer snel de brui aan gaf. Daarna
verschenen Meester Mark vraagt door en Meester Mark graaft door. In Meester Mark rekent het
goed en Een dikke tien van Meester Mark bundelde hij grappige foutjes, bijdehante briefjes,
creatieve ingevingen en andere kinderlogica. Zijn nieuwste boek is Schoolpleinmoeders.
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