Woensdag 5 oktober 2022
Verkeerssituatie
Afgelopen week heeft de wijkagent met verschillende ouders van de drie scholen een gesprek
gevoerd over het parkeren rondom de school. Nu het herfstweer er weer aankomt, komen meer
ouders met de auto naar school. Dit leidt helaas tot gevaarlijke situaties. Voor de veiligheid van
onze kinderen wil ik u dan ook vragen om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te
komen.
Bent u echt genoodzaakt met de auto naar school te komen dan graag de volgende punten in acht
nemen:
- Parkeer in de daarvoor bedoelde vakken.
- De ronding (voor het kinderdagverblijf) is niet bedoeld als stop and go. Wanneer de
parkeervakken vol zijn dan graag een plek zoeken in de Vroonhoevelaan of Eendenkooi.
- Beperk het inrijden van het Ganzenveld, met fietsers en veel jonge kinderen aan deze kant
ontstaan gevaarlijke situaties in deze eenrichtingsstraat.
Parkeren fietsen
Gelukkig komen veel kinderen op de fiets. In de klas zullen wij deze week oproepen om de fietsen
op de juiste plaats te stallen. Vooral onderbouwleerlingen kunnen de fiets niet kwijt op de daarvoor
bestemde plaats. Wilt u uw kind ook attenderen op de goede plaats.
De groepen 8 en 7 staan met de fiets voor de speelzaal.
Groep 6 voor de teamkamer
Groep 5 en 4 voor de kleuterlokalen
Groep 3, 2 en 1 rondom het lokaal van groep 2/3
Kies je school Alphen
Voor de herfstvakantie ontvangen alle kinderen en ouders van groep 8 de informatie over de
middelbare scholen. De eerste proeflessen komen al snel na de vakantie (2 november). Via de
website Kies je school Alphen ( Kies je School Alphen aan den Rijn eo | Keuzegids Voortgezet Onderwijs

2020 - 2021) is al meer informatie te vinden over de scholen en de data. Hier staat ook vermeld welke
activiteiten bedoeld zijn voor leerlingen en ouders van groep 7.
Flyer ouderbijdrage
Afgelopen dinsdag bent u geïnformeerd over de vrijwillige ouderbijdrage. Uw zoon/dochter zal ook
de papieren versie van de flyer ontvangen. Wij hopen dat u de activiteitencommissie van de school
wil helpen door deze te betalen, dan kunnen we met elkaar fantastische activiteiten organiseren
voor kinderen.
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Studiedag 10 oktober
Aankomende maandag 10 oktober staat de studiedag voor het team op de planning. Deze dag zijn
alle kinderen vrij en gaat het team verder met de training over het directe instructie model (EDI).
Centraal tijdens deze trainingsdag staat het werken met doelen en het verwerken van het concept
en de vaardigheid in het doel.
Bericht van de taalcoördinator

Sinds dit schooljaar mag ik (Norma de Jong) mij elke donderdag bezighouden met Taalcoördinatie. Dat is heel erg
leuk en heel erg breed.
Een onderdeel van taal is leesmotivatie en leesplezier. We krijgen verschillende signalen van
kinderen dat ze bepaalde boeken missen in onze schoolbieb. Verder hebb en we ook te maken met
kinderen die wat meer moeite hebben met lezen en moeilijker leuke boeken kunnen vinden die wel
op het juiste denkniveau zitten.
Hier heb ik samen met een aantal collega’s over nagedacht en we gaan dit schooljaar aan de slag
met het lezen van boeken uit de grote bieb in het centrum. Het assortiment is veel uitgebreider dus
de kans is groter dat kinderen een boek kunnen uitkiezen dat aansluit bij hun interesse. Dit geldt
ook voor de kinderen die meer moeite hebben met lezen. Het aanbod is groter, er is een makkelijk
lezen plein.
Ik heb twee schoolabonnementen mogen afsluiten bij de bieb en die gaan we als volgt inzetten:
1. Elke groep krijgt twee keer de kans om boeken te lenen (de eerste keer twee weken en de
tweede keer een week).
De leerkracht van de groep bepaalt of zij zelf naar de bieb gaat om boeken te halen die de
kinderen hebben uitgekozen of dat ze met de hele groep naar de bieb gaan. Als het tweede
het geval is zult u dit vanzelf horen omdat er dan waarschijnlijk begeleiding van ouders
gewenst is.
2. De kinderen die wat meer moeite hebben met lezen willen we extra aandacht geven en
extra kans geven om boeken op het juiste niveau te lezen.
Elke 4/5 weken ga ik met vier van deze kinderen naar de bieb en gaan wij boeken uitzoeken
voor henzelf en de andere kinderen die wat meer moeite hebben met lezen (elke keer is het
groepje gemixt qua leeftijd, dit voor het uitkiezen van de juiste boeken). Het is de bedoeling
dat elk kind dit schooljaar twee keer met mij meegaat naar de bieb.
Het bezoeken van de bieb met deze kinderen zal altijd op donderdag zijn en het tijdstip in
overleg met de leerkrachten van de betreffende groepen. Ik zal in principe met de auto naar
de bieb gaan met de vier kinderen, maar mocht dit een keer anders worden dan hoort u dit
tijdig van de leerkracht.
De uitgezochte boeken komen op een aparte plek in school en mogen alleen gelezen worden
door deze kinderen; dit zijn hún boeken!
Met de kinderen die dit betreft heb ik afgelopen donderdag gesproken (of zij zijn ingelicht
door hun eigen leerkracht omdat zij er die dag niet waren), zij zijn erg enthousiast. Wellicht
heeft u hierover dus al iets van uw kind gehoord.
Op deze manier hopen we al een kleine stap te kunnen zetten in het vergroten van het leesplezier
en de leesmotivatie.
Uiteraard kunt u hier thuis ook uw steentje aan bijdragen. Misschien heeft u al een abonnement
voor uw kind op de bieb of bent u van plan er eentje af te sluiten. Alle beetjes lezen helpen!
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Opening kinderboekenweek
Vandaag, woensdag 5 oktober, hebben we met de hele school op het plein de kinderboekenweek
geopend. Na het voorlezen van de brief van de boswachter hebben de onderbouwgroepen het
speciale boekenweeklied van Kinderen voor kinderen gezongen en de bovenbouw het lied Gi-ga
groen van 123zing. Samen met de activiteitencommissie is er een programma samengesteld
waarbij het thema natuur en lezen centraal staan. Op 14 oktober hopen we dan dat het gebouw
eruit ziet als een groot groen Vroonhoevebos. De eerste aanzet is al
gegeven door de deco-commissie en zij hebben de school al een mooie
groene kleur gegeven!

Bijlagen
In de bijlagen vindt u informatie over de rommelroute Alphen aan den Rijn.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 19 oktober.
Belangrijke data:
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober
Dinsdag 18 oktober 20.00 uur
Maandag 24 oktober

Start kinderboekenweek
Studiedag 10 oktober – alle leerlingen zijn vrij
MR vergadering
Start hefstvakantie
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