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De Kinderboekenweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opening van de Kinderboekenweek gisteren was weer een enorm succes. Met dank aan 

juf Wieke en juf Jenny voor hun creativiteit en inzet! En natuurlijk dank aan de kinderen die 

mee hebben gedaan tijdens de opening; wat deden ze het weer fantastisch! 

Het thema van de Kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen, met heel veel boeken over de natuur. 

De school is mooi versierd binnen dit thema en in de hal staat een thema-tafel met boeken 

over dit onderwerp. Hier kunnen de leerkrachten mee aan de slag gaan in de klas.  

Aan de andere kant staat een mooi versierde doos (zie de foto 

hiernaast) waar de bonnen in gedaan kunnen worden van de 

kinderboeken die gekocht zijn bij Hoogstins in de Kinkerstraat 

tijdens de Kinderboekenweek. Aan het eind mogen wij als school 

voor 10% van het totaal aan bonnen boeken uitzoeken voor de 

school. Een leuke actie dus!  

 



 
 

 

Vanaf maandag staan er 2 boekenkastjes in de hal, waar jullie kinderboeken in kunnen 

zetten die jullie niet meer lezen thuis; dan hebben we onze eigen ruilbibliotheek voor 

kinderboeken op school staan! 

 

Speerpunten schooljaar 2022-2023 

We hebben weer een jaarplan geschreven en dat is bijna definitief. De MR zal er nog een 

laatste blik op werpen en dan komt ‘ie op de website te staan. De speerpunten van dit 

schooljaar zijn: 

1. Normen & waarden (wat verwachten wij van ouders/kinderen en wat kunnen jullie van 

school verwachten). 

2. Taalonderwijs (leesbevordering/plezier, NT2, woordenschat). 

3. Kwaliteit van onderwijs (kwaliteitskaarten, observatiesysteem onderbouw, 

leerkrachtvaardigheden). 

4. Het bieden van uitdaging (in de klas en in de hoeken). 

Meer informatie hierover is terug te vinden in het jaarplan dat na de herfstvakantie op de 

website komt te staan. 

 

Herhaalde oproep MR 

We zijn nog steeds op zoek naar een ouder die wil meedenken over het beleid van de 

school. Samen met Frederique (moeder Jan (8a) & Kees(6a)) en Ilja (vader Boris (4B) & Lucas 

(geel)) vorm je dan de OMR; de oudergeleding van de MR. De MR bestaat verder uit 3 leden 

vanuit het team: de PMR. De teamleden die deelnemen aan de MR zijn Fedde (4a), Marijn 

(3a) en Ilse (8a). Samen met de directie is er zo’n 8x per jaar een vergadering in de avond, 

waarbij we beleidsvoornemens van de school bespreken. Bij sommige zaken heeft de OMR 

beslisrecht en bij andere zaken adviesrecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: het 

jaarplan, de formatie, de financiën, crisissituaties zoals Corona en nog veel meer. Op die 

manier bouwt de MR mee aan de kwaliteit en het beleid van de school.  



 
 

 

Dus ben je geïnteresseerd in de school en wil je als ouder een bijdrage leveren? Geef je op 

voor de OMR door een mail te sturen aan: omramgs@gmail.com o.v.v. naam, de namen van 

je kind(eren) + groep(en) en een korte motivatie. 

 

Poll vorige nieuwsbrief 

De vorige nieuwsbrief zijn we gestart met een nieuwe rubriek: een poll. Op deze manier 

kunnen jullie als ouder je mening geven, waar wij als school weer wat mee kunnen: jullie 

stem doet ertoe! De vraag van de vorige nieuwsbrief was: hoeveel waarde hechten jullie 

aan de schoolfotograaf? 60 ouders hebben hun mening geven en daar zijn we ontzettend 

blij mee! De uitkomst op de 2 vragen die gesteld werden is als volgt: 

 

Uit de opmerkingen kwam naar voren dat de foto’s wel iets natuurlijker mogen zijn en niet 

zo stijf en gemaakt. Een goede, moderne fotograaf wordt als zeer belangrijk ervaren en daar 

zijn we het helemaal mee eens. Een moeder van school wordt regelmatig genoemd als optie 

voor een goede fotograaf die leuke foto’s maakt. We zullen contact met haar opnemen om 

te kijken wat de opties zijn. 

mailto:omramgs@gmail.com


 
 

 

We hebben weer een nieuwe poll bedacht en dat gaat over het voorlezen. Doen jullie dat 

thuis en hoe vaak? Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de 

concentratie, fantasie en lees- en taalontwikkeling van een kind. Niet alleen bij het jonge 

kind, maar ook als ze zelf al kunnen lezen. Voorlezen is de beste manier om kennis te maken 

met een boek en stimuleert het lezen bij kinderen. Vul hiervoor via de volgende link het 

formulier in: https://forms.office.com/r/zqumsYxgSH  

 

 

 

 
 

Belangrijke data  

Maandag 17 oktober   Herfstvakantie 

Maandag 24 oktober   Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Dinsdag 1 november   Ouderavond 1  

Maandag 7 november Start van de week van de Mediawijsheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de school extra ondersteunen? Dat kan via het Ouderfonds ‘Vrienden van de Annie’. 

Klik daarvoor hier.  

https://forms.office.com/r/zqumsYxgSH
https://forms.gle/LCyoooW3hUZxhqXG7

