
 

NIEUWSBRIEF   vrijdag 3 februari 2023 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Presentatie bieb-juf Lenneke.  
De sheets van de presentatie die bieb-juf Lenneke tijdens het oudercafé heeft 
gegeven is terug te lezen via deze link:  
https://docs.google.com/presentation/d/1etPaQ9iKWFwlmz_5cXH44iiZFT3m0YiP/e
dit?usp=sharing&ouid=109800759849091796446&rtpof=true&sd=true   
Daarnaast vinden jullie in de bijlage een nieuwsbrief met informatie die speciaal 
gericht is op kinderen die lezen moeilijk vinden. Bij elk stukje staat een link waarop 
je kunt klikken voor meer of aanvullende informatie. Ik hoop dat het jullie zal 
helpen boeken te vinden die je kind leuk vindt om (samen) te lezen. Kinderen 
kunnen gratis lid worden van de bibliotheek waar al deze boeken te leen zijn. De 
medewerkers van de bibliotheek helpen je graag verder, dus heb je vragen, stel ze 
gerust!  
 
Leren-leren.  
Ondertussen zijn we alweer bij het volgende onderwerp van leren-leren 
aangekomen. Deze weken staat ‘zelfstandig (door)werken’ centraal. Hierbij leren 
we kinderen steeds langer zelfstandig te kunnen werken, maar bijvoorbeeld ook 
een vervolgopdracht of werkje te doen als een kind klaar is met de gegeven 
opdracht. In hogere groepen leren kinderen binnen dit onderdeel door te zetten als 
een opdracht moeilijk is of als het even tegenzit met een taak. Allemaal waardevolle 
vaardigheden waar ze in hun leven veel aan zullen hebben.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage (herhaald bericht).  
Aan het begin van het schooljaar hebben jullie een vrijwillige bijdrage betaald voor 
de schoolreis. Om ook andere schoolactiviteiten en vieringen te kunnen organiseren 
vragen we jullie nu een algemene ouderbijdrage te betalen van 25 euro. Om dit zo 
gemakkelijk mogelijk te maken ontvangen jullie hiervoor een link. Door hierop te 
klikken kun je gemakkelijk en snel de bijdrage overmaken. Natuurlijk kun je ook 
contant betalen bij juf Annemarijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
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____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT (let op: laatste week!): 
Het schoolfruit voor komende week is: mandarijn, sinaasappel en appel. 
 

Komende week is de laatste week van het schoolfruit, vergeet daarom niet om vanaf 
13 februari zelf voldoende fruit mee te geven. 
 

 

VERJAARDAGEN:  
 
4 februari: Jacob 
8 februari: Tiffany 
10 februari: Zahra 
 

 

OP DE KALENDER:  
 

Maandag 13 februari:   start kunstproject ‘Nieuwe Media’ 
Maandag 20 februari t/m  
vrijdag 24 februari:   voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari:  studiedag, leerlingen vrij 
 
 

 

Bijlage: Nieuwsbrief leesplezier voor kinderen met leesproblemen 
 
 


