
  

  1    

 

 

Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief Januari 2023nr. 6  

 

  Geachte ouders/verzorgers, 
Voorlezen 

Vandaag lezen alle winnaars van de voorleeswedstrijd, die in de 

klas gehouden is, voor in andere groepen. Dat zag er heel 

gezellig uit. Lezen vinden we heel belangrijk op onze school, en 

om goed te leren lezen moet je het vooral veel doen. Daarom 

hebben wij een uitgebreide bibliotheek en raden u aan om veel 

voor te lezen en samen te lezen. Hebt u hulp nodig dan kunt u 

op school terecht. 

 

Taxi en toezicht 

Hierbij zetten we graag nog even de afspraken rondom 

pleinwacht, taxi en deurbeleid op een rijtje. 

• Vanaf 8:15 uur is er toezicht op het plein, komt uw kind 

zelfstandig, stuur het dan niet veel te vroeg. 

• Met de taxichauffeurs is (opnieuw) afgesproken dat ze niet 

eerder wegrijden dan wanneer er pleinwacht is, dus 8:15. 

• Om de taxiritten goed op tijd te laten verlopen, is het van 

groot belang dat uw kind klaarstaat. De chauffeur wacht 

niet tot uw kind aangekleed is enz. De chauffeur rijdt door 

als uw kind niet binnen een paar minuten in de taxi kan 

zitten. (Hierdoor lukt het steeds beter om alle kinderen op 

tijd op school te krijgen). 

• Op dat moment bent u wel zelf verantwoordelijk om uw 

kind naar school te brengen en afwezigheid is niet 

geoorloofd en wordt dus geregistreerd. 

• Ouders die hun kind iedere dag zelf naar school brengen, 

treffen vaste gezichten bij de deur, een vraag of een 

praatje is dan goed mogelijk. Er zijn altijd IB’ers en/of 

directieleden aanspreekbaar, een vraag aan de leerkracht is  

dat moment niet geschikt, zij starten stipt om half 9 met 

de les.  
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Personeel 
Even voorstellen: 

In de groepen Goud en Geel zijn er nieuwe leerkrachten. 

Hieronder stellen zij zich voor. 

 

Hallo! 

Mijn naam is Emma en ik 

ben de nieuwe juf die er in 

groep Goud is bij gekomen. 

Vorig jaar heb ik mijn stage 

in groep Paars gelopen en 

hier ken ik nog wat 

leerlingen van, super leuk! 

Ik zit in mijn laatste jaar 

van de pabo en hoop in juli 

klaar te zijn met mijn 

opleiding. Momenteel loop ik 

mijn laatste stage, die 

normaal gesproken in 

september begint, maar ik 

ben in die tijd voor een 

stage naar het buitenland 

geweest. Ik heb drie 

maanden op een school in 

Namibië rekenonderwijs 

gegeven. Hier heb ik heel 

veel positieve ervaringen 

opgedaan. Naast dat ik van reizen houd, ben ik ook graag 

muzikaal bezig. Ik speel piano, gitaar en ik zing in een bandje. 

Deze muzikaliteit neem ik ook mee in de klas en breng ik met 

enthousiasme over op mijn leerlingen. Ik kijk erg uit naar de rest 

van het schooljaar in de gezellige groep Goud! 

 

In groep Geel is meester Daniël de Hoog 

Sinds 3 weken sta ik, meester Daniël, op maandag voor groep 

Geel. Ik werk al een heel aantal jaren in het onderwijs en sta 

ook nog in Schiedam voor de klas. In mijn vrije tijd houd ik ervan 

om lekker met de hond te wandelen, een boek te lezen of naar 

de film te gaan. We gaan er leuke maandagen van maken! 
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Nationale Voorleesdagen 
Woensdag 25 januari was de start van de 

Nationale Voorleesdagen. Deze dagen zijn 

bedoeld om te laten zien hoe leuk 

voorlezen is en hoe goed het is voor de 

ontwikkeling van kinderen. Deze 

voorleesdagen zijn voornamelijk gericht op 

de peuter- en kleuterleeftijd, maar eigenlijk 

is voorlezen natuurlijk leuk voor elke 

leeftijd! 

 

Het thema prentenboek dit jaar is 

“Maximiliaan Modderman geeft een feestje” 

 

In de afgelopen week zijn er in de groepen Zilver, Goud, Blauw, 

Rood, Geel, Violet, Oranje en Groen voorleeswedstrijden 

gehouden voor de leerlingen die dit leuk vinden. De leerlingen 

hebben een filmpje bekeken en besproken wat “goed voorlezen” 

nou eigenlijk is. Hoe lees je goed voor, waar moet je op letten, 

welk boek is leuk om voor te lezen. Gezamenlijk hebben ze een 

voorleeswinnaar gekozen in hun groep. Deze leerling mag 

woensdag de 25e gaan voorlezen in een andere groep. 

 

Hierbij het filmpje van kinderboekenschrijver Jacques Vriens met 

tips over voorlezen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1n57wD1kXJQ 

 

Daarnaast is er voor de leerlingen van de groepen 

Wit, Zebra en Paars op maandag 6 februari een 

voorstelling op school. Deze voorstelling is 

gebaseerd op het prentenboek “De eend die niet 

van water hield”. 

 

Kooklessen 
Op dit moment zijn er geen kooklessen meer op de school. De 

kookjuf is tijdelijk uitgevallen door ziekte. Wij, maar vooral de 

leerlingen, vinden dat heel erg jammer. De leerlingen kijken altijd 

uit naar de kooklessen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie dan kunt u contact opnemen met Lieke Bouber 

(l.bouber@wijzer.nu) of José van der Zande 

(j.vanderzande@wijzer.nu).  

mailto:l.bouber@wijzer.nu
mailto:j.vanderzande@wijzer.nu


  

  4    

 

Nieuwsbrief januari| nr. 6 

 

 

 

 

. 

Geeft kleur aan ieder kind 

Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 

 
Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 13-02-2023    

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij do 06-04-2023    

Paasweekeinde vr 07-04-2023  t/m ma 10-04-2023 

Sportdag leerlingen vanaf 12.30 

uur vrij 
vr 21-04-2023    

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 

Hemelvaartsvakantie do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 

Pinksteren ma 29-05-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 12-06-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 07-07-2023    

Zomervakantie ma  10-07-2023 t/m vr 18-08-2023 

 
Hieronder vindt u alvast de schoolvakanties en de 

wijzerstudiedag voor volgend schooljaar.  

De studiedagen voor 2023-2024 van de Kameleon zijn nog niet 

bekend. Zodra deze bekend zijn zullen ze in het overzicht 

worden vermeld. 

 

Schoolvakanties, studiedag schooljaar 2023-2024 
Wijzer Studiedag vr 06-10-2023    

Herfstvakantie ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 

Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 

Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024 

Paasweekeinde vr 29-03-2024  t/m ma 01-04-2024 

Koningsdag za 27-04-2024    

Meivakantie (incl. 

Hemelvaartsdag) 
ma 29-04-2024 t/m vr 10-05-2024 

Pinksteren ma 20-05-2024    

Zomervakantie ma  15-07-2024 t/m vr 23-08-2024 

 
U kunt de schoolvakanties ook terugvinden op de website of de 

schoolapp. Vanuit de schoolapp kunt u ook de vakanties 

synchroniseren in uw agenda op de telefoon. 
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Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende maand. Houdt u 

de informatie vanuit school goed in de gaten 

 

 

 

AGENDA JANUARI 2023 

za/zo 21/22  

ma 23 Oranje: Bibliotheek 

di 24 Rood: Bibliotheek 

wo 25 

Violet: Bibliotheek 

Voorleesdag en uitslag 

voorleeswedstrijd 

do 26 Groen: Bibliotheek 

vr 27  

za/zo 28/29  

ma 30 Goud: Bibliotheek 

di 31 Blauw: Bibliotheek 
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AGENDA FEBRUARI 2023 

wo 1 Zilver: Bibliotheek 

do 2 Geel: Bibliotheek 

vr 3  

za/zo 4/5  

ma 6 
Zebra, Wit en Paars: voorstelling 

Voorleesdagen op school 

di 7  

wo 8  

do 9  

vr 10  

za/zo 11/12  

ma 13  

di 14 Oranje en Geel: Havenexcursie 

wo 15  

do 16 Inloopochtend 

vr 17  

za/zo 18/19  

ma 20 OPP & rapportgesprekken 

di 21 Violet en Groen: Havenexcursie 

wo 22  

do 23 OPP & rapportgesprekken 

vr 24  

za/zo 25/26  

ma 27  

di 28 
Voorjaarsvakantie  

t/m vrijdag 3 maart 2023 

 


