
Nieuwsbrief oktober 
 
 
Belangrijke data:  
6 - 15 oktober: Kinderboekenweek  
8 oktober: Margedag Kinderen vrij 
13 oktober: informatieavond groep 8 – VO 
16 – 24 oktober: Herfstvakantie  
25 oktober weer naar school! 
 
De eerste weken vliegen voorbij! Alle leerlingen beginnen hun plekje weer te vinden in de school en 
hun klas. De eerste uitjes zijn al geweest en er wordt hard gewerkt aan de leerstof maar ook aan de 
sociale vaardigheden. Ook als team zijn we hard aan het werk, de eerste studiedag hebben we al 
gehad en de tweede komt eraan. Met elkaar zorgen we voor een fijne schoolsfeer. 
 

Koffieochtend 
Er waren een heel aantal ouders die kwamen koffiedrinken op dinsdag 28 september. Vanuit 
verschillende groepen was er een vertegenwoordiging. Fijn! De gegeven feedback nemen wij mee en 
gaan we verder met het team bespreken.  
 
Vanuit de aanwezige ouders werd aangegeven dat er behoefte is om weer eens de klas in te komen. 
Ouders willen graag zien welke andere ouders bij klasgenoten horen, men is benieuwd hoe e.e.a 
gaat met Success for All, met het werken met bijv. Snappet, hoe de kinderen zitten en hoe de klas er 
uitziet als alle kinderen aanwezig zijn. Binnen het team zijn wij nu aan het kijken welke vormen wij 
gaan inzetten om u als ouders onze werkwijzen, klassen en de school weer te laten zien.  
Het is fijn dat u als ouders contact wil hebben met de school. Samen dragen we zorg voor de 
kinderen.  
 
De aanwezige ouders gaven ook aan te willen helpen bij de AC (soms 1x en dat is al fijn) of in de klas 
voor bijv. schoonmaak of als leesouder. Tot slot werd aangegeven dat berichten van Social Schools 
leuk zijn om te krijgen. We delen graag! 
 

Kinderboekenweek 6-15 oktober 
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek met als 
thema: worden wat je wil. De kinderen mogen die dag 
verkleed naar school komen, passend bij dit thema 
(bijvoorbeeld als agent of brandweerman). Tijdens deze 
week zullen we veel aandacht besteden aan leesplezier. 
Zo zullen de hogere groepen voorlezen bij de lagere 
groepen. Daarnaast zal elke groep een eigen 'boek' 
maken, bijvoorbeeld een prentenboek, een 
informatieboek of een gedichtenbundel. Dit boek wordt 
door de groepsleerkracht digitaal met u gedeeld.  
Een andere activiteit is de Gemaskerde Voorlezer. Elke 
dag krijgen de kinderen een filmpje te zien waarop één 
van de leerkrachten verkleed een verhaal voorleest. De 
kinderen mogen raden welke collega dit is. Op de 
allerlaatste dag wordt onthuld wie de Gemaskerde 
Voorlezers waren! De leerlingen van groep 7 en 8 sluiten 
de Kinderboekenweek af met de voorleeswedstrijd. 
Tijdens deze wedstrijd wordt de voorleeskampioen van 
De Hoeksteen gekozen.  



Actie Kinderboeken sparen 
Tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober kunt u een kinderboek kopen bij een Bruna 
winkel of bij Boekhandel Riemer.  
U levert het bonnetje in op school. Als school verzamelen wij alle bonnetjes en leveren deze weer in 
bij een Bruna winkel of boekhandel Riemer. Wij mogen uiteindelijk voor 20% van het totaalbedrag 
kinderboeken uitzoeken voor onze school! 
 

Success for All 
Tijdens de Success for All (SfA) lessen lezen de kinderen uit groep 3/4 uit samenleesboekjes over Sem 
en Mees en staan in groep 4 t/m 8 verschillende soorten kinderboeken centraal.  
 
Onze boekenmuur is inmiddels al aardig gevuld met de mooiste kinderboeken! Deze periode wordt 
er bijvoorbeeld gelezen uit: Vos en Haas, Meester Paardenpoep, Reis door de Ruimte, De 
Verschrikkelijke badmeester, Alaska, Het Hoge Noorden en Wie heeft het gedaan?  
 
Er komen veel verschillende soorten boeken aan bod. De niveaugroepen 3 t/m 6 werken met 
boekenleggers of leeslogboekjes. De leerlingen nemen iedere week een boekenlegger of 
leeslogboekje mee naar huis, waarin verschillende soorten opdrachten staan. Dit zijn leuke 
opdrachten zoals toneellezen, een lievelingsrecept schrijven of een uitnodiging maken voor een 
feest voor de hoofdpersoon van het boek.  
 
Uw kind kan deze opdrachten maken bij een boek dat hij/zij thuis leest. Wij hopen dat u thuis samen 
met uw kind geniet van het (voor)lezen. Complimenten en enthousiasme over lezen verhogen de 
leesmotivatie van kinderen!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Typecursus  
In het kader van de digitalisering en de redzaamheid op de computer bieden wij 
sinds dit schooljaar een typcursus aan in de groepen 6 t/m 8. Hierbij maken de 
kinderen een digitale reis om de wereld en leren ze blind en met 10 vingers typen. 
Tijdens de reis krijgen ze ook informatie en filmpjes over de verschillende 
reisbestemmingen. Daarom hebben de leerlingen ook oordopjes gekregen om in te 
zetten tijdens de typles. De kinderen zijn erg enthousiast! 
 
 

 



 

Spelotheek  

In de hal van de vensterschool staat onze prachtige spelotheek. Een 

spelotheek is een soort bibliotheek waar je spelletjes en ander leuke 

en leerzame (ontwikkelings) materialen kunt lenen. Kom langs en 

leer de mooie materialen kennen om thuis gebruik van te maken 

want spelen is voor kinderen heel belangrijk en ontzettend leuk! 

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open van 8:30 tot 

10.00uur.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

We kijken uit naar een leuke 

Kinderboekenweek! 

 


