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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

28 november
29 november
1 december
4 december
6 december

: Oudergesprekken groep 1-8
: Presentaties, 10.30-12.00, ouders van groep 1-2-3 zijn welkom
: Aankomst Sint in Grubbenvorst (15.00 uur)
: Sinterklaasviering op school
: Sinterklaas, alle kinderen zijn vrij

De volgende Samenspraak verschijnt op 20 december.

OUDERGESPREKKEN - PRIVACY
Robert Joosten

De eerste helft van de oudergesprekken (19 november) zit erop. Navraag bij ouders
leert ons dat het intekenen eenvoudig en vlotjes verlopen is. Voor de collega’s intern
betekent deze werkwijze een enorme efficiencyslag. In minder dan de helft van de tijd
zijn nu de oudergesprekken gepland.
De intekenlijst voor het aanvullen van privacygegevens staat nog steeds open. Deze
lijst heeft nog niet iedereen ingevuld. Willen jullie dit nog doen? Zo houden we onze administratie
omtrent privacy up to date.
Zie onderstaande uitsnedes waar “mijn privacy” te vinden is.
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THEMA WINTERFEEST - SCHAATSEN IN HORST
Werkgroep Evenementen

De Werkgroep Evenementen is druk doende met het organiseren van het Winterfeest op vrijdagochtend
20 december. Zo gauw er nieuws is, laten we het weten.
In de middag gaan de groepen 4-8 traditiegetrouw schaatsen in Horst van 13.00-14.00. De kinderen van
groep 4-8 blijven daarom allen over in de klas. Na het schaatsen is de school is uit om 14.30. In het
ouderportaal verschijnt t.z.t. nog informatie en de vraag aan ouders voor het helpen met vervoer.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Marieke Joppen

7 november is de MR in de juiste hoedanigheid
bijeengekomen. Na het vertrek van Judith was er een
openstaande vacature in de MR ontstaan voor een
teamlid. Deze is ingevuld met het aantreden van Karin
Hesen. In deze vergadering is het huishoudelijk reglement
grotendeels geactualiseerd en tijdens de volgende vergadering hoeven alleen nog maar de puntjes op de
i worden gezet. We hebben dan een actueel document voorhanden dat specifiek van toepassing is op
onze school en waarin taakverdeling helder geformuleerd is.
Belangrijk jaarlijks terugkerend onderwerp tijdens de vergadering is het bespreken van het jaarverslag.
In het jaarverslag doen Robert en Anita verslag over de behaalde resultaten over het voorgaande
schooljaar. Het jaarverslag wordt met het team doorgenomen; samen wordt bepaald welke zaken
doorontwikkeld moeten worden, welke zaken behouden moeten blijven en waar nodig worden
verbeteracties gepland. Dit document kregen de MR-leden van tevoren aangeleverd, zodat er voldoende
tijd was voor bestudering. Tijdens de vergadering is er volop gelegenheid geweest tot het stellen van
vragen, het plaatsen van opmerkingen en het inwinnen van informatie. Een aantal zaken zullen verderop
in het jaar weer terugkomen in de vergadering. De volgende mr vergadering is op dinsdagavond 14
januari.
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO
Robert Joosten

Vanuit het verenigingsleven in Grubbenvorst en de regio kwam de volgende informatie:
Oranjecomité
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(VOOR)LEZEN MET UW KIND IN GROEP 1/2 EN 3
Carla Driessen, leesconsulent

Verhalen (voor)lezen is belangrijk voor de
taalontwikkeling van het kind. Verhalen
verruimen je wereld en stimuleren de fantasie.
Een goede leesvaardigheid is de basis voor het
leren op school. Veel voorlezen en samen met
uw kind lezen, zijn belangrijk om het leesplezier
te stimuleren.
Hierbij een aantal tips:
❏ Lees elke dag 15 minuten:
❏ De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen!
Kinderen die dat doen, leren 1000 nieuwe woorden per jaar.
❏ Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct.
❏ Het lezen van boeken verrijkt de wereld van je kind. Lezen opent een deurtje naar een
andere wereld.
❏ Wat lees je voor?
❏ Ga samen naar de (school)bibliotheek en kies een boek uit wat bij je kind past qua
onderwerp, lengte van het verhaal en de hoeveelheid plaatjes:
● Prentenboeken, aanwijs- en zoekboeken
● Voorleesboeken met korte verhaaltjes
● Informatieve boeken
● Versjes en gedichten
● Sprookjes
Probeer samen met je kind een leesmoment te plannen op een dag en maak er een
gezellig moment van.
❏ Lezen in groep 3:
De eerste leesboekjes voor kinderen in groep 3 staan apart in de bibliotheek en zijn als
volgt ingedeeld:
● S, gemiddelde leesniveau start groep 3
● M3, gemiddelde leesniveau midden groep 3
● E3, gemiddelde leesniveau eind groep 3
Laat kinderen zelf kiezen en zorg ervoor dat het niet te moeilijk is. Lezen in boeken is
vooral genieten en leuk!
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Lees regelmatig samen met uw kind in een boek door bijv. om en om een bladzijde te
lezen of kies een samenleesboek (tekst is op twee verschillende niveaus geschreven).
Voor advies en het lenen van boeken kunt U terecht in de schoolbibliotheek op maandag van
13.00 tot 15.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 12.30 uur.
U kunt met het pasje ook terecht in de bibliotheek van Horst, voor openingstijden zie
https://www.biblionu.nl/openingstijden/vestigingen.199599.html/biblionu---de-bibliotheek-hor
st/
Boeken die U leent in Horst mogen ook bij de schoolbibliotheek ingeleverd worden.
Veel leesplezier gewenst en tot ziens in de bibliotheek.

Sintmix: alle kinderen gemixt in actie!

