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De gouden weken 

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het 

proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van 

het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd.  

Deze weken zijn bij uitstek ge-

schikt om een fundament neer 

te zetten voor een goede 

groepsvorming en fijne sfeer. 

Leerlingen verkennen elkaar, de 

leerkracht en de regels. In elke 

klas wordt deze periode expliciet 

aandacht besteed aan activitei-

ten zoals klassenregels, kennis-

makingsspelletjes en taakverde-

ling.  

 

Dansen op de Toermalijn (pijler muziek én bewegen) 

Afgelopen dinsdag zijn de danslessen gestart. Er is een onder-

bouwgroep en een midden/bovenbouw groep. In totaal heb-

ben 103 (!) leerlingen zich opgegeven om mee te doen aan de 

dansgroepen. Wat een geweldig mooi animo! Om iedereen een 

kans te geven mee te doen aan deze danslessen, is er een roos-

ter van vakantie tot vakantie gemaakt. Vandaag zijn de eerste 

groepen vol enthousiasme begonnen. Het was een feest in de 

speelzaal! Hieronder ziet u een foto van juf Siobhán die muziekles 

geeft, want naast danslessen, verzorgt zij elke dinsdag ook de 

muzieklessen in de groepen. 

 
 

Opa Manus bedankt! 

Wat zijn wij weer blij met de inzet van Opa Manus. Regelmatig 

pleegt hij onderhoud op beide pleinen. Bladeren worden verwij-

derd, een paadje wordt hersteld, gras wordt gemaaid en groen 

wordt bijgewerkt. Lieve opa Manus, bedankt voor uw inzet! 

 

‘De Bieb op school’ 

De schoolbibliotheek is met een heleboel leuke nieuwe boeken 

weer uitleen klaar en de biebouders staan elke morgen klaar om 

de leerlingen te helpen met boeken zoeken en uitlenen.  

 

Bij het zoeken naar boeken in de schoolbieb kun je gebruik ma-

ken van de Schoolwise portal en deze portal willen wij graag met 

jullie delen. Schoolwise is de catalogus van de schoolbibliotheek 

maar er staan ook leuke weetjes, filmpjes en boekentips in. Deze 

portal is uiteraard toegankelijk in de schoolbibliotheek maar hij is 

‘webbased’ en dus ook toegankelijk vanuit huis.  

→Ga naar www.bibliotheekvelsen.nl →Ga naar tabblad: Onder-

wijs; naar: Basisonderwijs; naar Schoolwise en klik op de naam 

van de school. 

 

Het is fijn als er thuis boeken aanwezig zijn en er over gepraat 

wordt. Stop vooral niet met voorlezen als je kind zelf kan lezen. 

Sommige boeken zijn voor kinderen net te moeilijk om zelf te le-

zen, maar voorlezen gaat wel en daarmee vergroot je ook de 

woordenschat en wat is nou leuker om samen van een boek te 

genieten en erover in gesprek te gaan. Een kwartier (voor)lezen 

per dag, levert je kind 1000 nieuwe woorden per jaar op! 

Als je moedertaal trouwens niet Nederlands is, kun je heel prima 

in je eigen taal voorlezen of verhalen vertellen. Bewezen is dat 

dit kinderen alleen maar goed doet, want in je eigen taal breng 

je de emotie beter over. In de bibliotheken van IJmuiden en Vel-

serbroek vind je een collectie jeugdboeken in andere talen. 

 

Wij wensen jullie thuis en op school heel veel leesplezier! 

 

Agenda: 

Vrijdag 10 sept: groep 1 t/m 4 vrij! 

Ma 13 t/m vrij 17 sept: startgesprekken 1 t/m 8 

 

http://www.bibliotheekvelsen.nl/

