
   
 

 

Betaling Ouderbijdrage 

De grootste, jaarlijks terugkerende, kostenpost voor 

de Ouderraad staat weer voor de  deur. 

De voorbereidingen voor het grote feest van 5 

december zijn al in volle gang.  De brief met de 

uitnodiging aan Sinterklaas om op 5 december bij 

ons te komen is al een poosje de deur uit. We hebben 

zelfs al bericht terug. Hij zit misschien al op de boot. 

Om alles op tijd  rond te krijgen vraagt de ouderraad 

u dringend zo snel mogelijk uw ouderbijdrage te 

betalen.  

Het feest  wordt  betaald met uw bijdrage. De 

kinderen van 1 t/m 4 krijgen van de OR hun 

schoenpresentje en het cadeau op 5 december. De 

kinderen van de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) krijgen 

ook een aardigheidje voor de schoen en krijgen 

natuurlijk het bedrag voor hun surprise weer 

vergoed van de Ouderraad. Ten minste, als de 

betaling van de ouderbijdrage op tijd binnen is 

natuurlijk.  Kent u het rekeningnummer en de 

bedragen nog? 

1e kind  € 27,50 

2e kind  € 20,- 

3e kind  € 15,-  

op rekeningnummer: NL09INGB0005435156  t.n.v 

Ouderraad  het Samenspel, onder vermelding van 

voor- en achternaam van uw kind(eren) en het/ de  

groepsnummer(s) (1/2 a, 1/2 b,  3,4,5,6,7 of 8) en 

welke locatie uw kind( eren) zit(ten), Noord of 

Midden.         

Opening kleuterplein Midden 
Afgelopen vrijdag is het vernieuwde kleuterplein 
van Midden geopend. In aanwezigheid van de familie 
van juf Corinne werden zo’n 170 ballonnen door de 
kinderen opgelaten. Een ontroerend, maar tegelijk 
ook vrolijk moment. Vrolijk vanwege de vele kleuren 
op het plein en de vrolijk gekleurde ballonnen.  
Een enkele ballon bleef hangen in één van de bomen 
net buiten het plein, maar dat was niet erg, want al 
snel blies de wind ook deze exemplaren los.  
De foto’s kunt u weer op onze facebookpagina 
bekijken. 
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Voorleeswedstrijd 
Volgende week woensdag  houden we weer de 
finalerondes van de voorleeswedstrijd. Op twee 
locaties tegelijk strijden de kandidaten uit de 
groepen 5/6 en 7/8 om de eer. Mocht uw zoon of 
dochter één van de kandidaten zijn, dan bent u 
natuurlijk van harte uitgenodigd om de prestaties 
van uw kind te komen volgen. 
  
Jantje Beton 
De actie Jantje Beton heeft het mooie bedrag van  
€ 501,= opgebracht. De helft van dat bedrag mag 
door de kinderen van de twee groepen 8 worden 
besteed aan hun schoolkamp aan het eind van het 
schooljaar. Een prachtig resultaat. 
 
Hoofdluis 
We hebbende afgelopen weken al weer een paar 
gevalletjes hoofdluis gehad. De controle door de 
moeders  heeft al een paar keer plaatsgevonden 
Wilt u uw kind ook weer regelmatig controleren en 
het aan de leerkracht doorgeven als uw kind 
besmet is? 
Alleen bij snel ingrijpen kunnen we erger 
voorkomen. 
Vaak na een vakantie steekt het probleem weer de 
kop op. Dus ook graag na de herfstvakantie extra 
alert blijven, zodat dit mormel  
 

 
ons verder niet meer lastig komt vallen dit 
schooljaar. 
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Voorlezen 

Samen een boekje lezen, het is voor u én uw kind vaak 
een heerlijk en rustgevend moment. Niet alleen in de 
stormachtige en donkere dagen in de herfst, maar ook 
tijdens Sint en Kerst met al hun mooie verhalen, 
kortom zo lang als uw kind het leuk vindt.  
Voorlezen is niet alleen plezierig om te doen, maar het 
is ook belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het 
prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- 
en spraakontwikkeling  en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind. Wanneer uw kind wordt 
voorgelezen, maakt het bovendien op een leuke 
manier kennis met de wereld van de boeken. Daar 
heeft het thuis en op school veel plezier van.                                                          

Voorlezen: 

 vergroot de woordenschat.  
Door met kinderen plaatjes te bekijken en 

te benoemen, leren ze hoe iets heet. 
Tijdens het voorlezen pikken kinderen 
nieuwe woorden op. Een wat ouder kind 
vraagt soms spontaan naar de betekenis 
van een moeilijk woord, maar verifiëren 
kan geen kwaad, je kunt er ook naar 
vragen. 

 draagt bij aan het taalgevoel en 

taalbegrip.  
Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen 
al door te luisteren naar een verhaal. 
Boeken krijgen iets spannends, met letters 
en woorden kun je 'toveren', van woorden 
kun je zinnen en mooie verhalen maken.  

 prikkelt de fantasie.  

Kinderen leren zich een voorstelling te 
maken van dingen die ze in het echt nog 
nooit hebben gezien of meegemaakt. 

 oefent de luistervaardigheid en het 

concentratievermogen. 

 stimuleert de sociaal-emotionele 

vaardigheden.  
In hun jonge leventje krijgen kinderen te 
maken met veel nieuwe indrukken en 
situaties. Denk aan een nieuw broertje of 
zusje, de eerste schooldag of misschien wel 
een scheiding. Samen een boekje lezen 
over een herkenbaar onderwerp en 
daarover praten, kan je kind helpen bij de 
verwerking van indrukken en gevoelens. 
Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft 
het mee met de figuren uit het boek. 

Spelenderwijs leert het zich in te leven in 
de leef- en ervaringswereld van een ander. 

 motiveert een kind om zelf te leren lezen.  
Begrijpend lezen is de basis van bijna alle 
schoolvakken. 

Voorlezen: wanneer? 

Vanaf 3 maanden oud  
Al vanaf het moment dat een baby nieuwsgierig om 

zich heen kijkt en iets kan vasthouden kun je 
beginnen met 'voorlezen'. In een knuffel-, bad- of 
kartonboekje bekijk je samen met je baby de 
plaatjes, liefst van herkenbare onderwerpen uit de 
directe omgeving. Wijs de plaatjes aan en benoem 
ze.  

Peuters van 2 - 4 jaar  
Peuters van twee en drie jaar vinden het al leuk om 
een kort verhaaltje te horen bij de plaatjes.  
Vanaf drie en vier jaar mogen de verhaaltjes al wat 
moeilijker zijn. Prenten blijven een belangrijke rol 
spelen in het boek. Eenvoudige teksten met rijm en 
herhaling zijn een aanrader. Ze scheppen een 
bepaalde verwachting en helpen te voorspellen wat 
er komen gaat. Het kind wordt gestimuleerd om 
hardop 'mee te lezen', het roept (rijm)woorden en 
vult zinnen aan.  

Kleuters vanaf 5 jaar  
Een kind van vijf jaar of ouder kan men langere 

verhalen gaan voorlezen. Interactie (samen praten 
over het verhaal) is van belang tijdens het 
voorlezen. 

Kinderen die zelf lezen  

Wanneer een kind zelf begint te lezen, stop dan niet 
met voorlezen. Soms is een verhaal nog te moeilijk 
om zelf te lezen of te begrijpen. Bovendien blijven 
kinderen het fijn vinden om samen met hun ouders 
te genieten van een verhaal. Dat is vaak net zo leuk 
als samen een filmpje kijken!  

Blijf dus vooral doorgaan met voorlezen, zolang 
je kind het leuk vindt! 

 
 
Belangrijke data in oktober en november 
   7 okt.      Klassenvoorstelling groepen 1/2 en 3  
                    van Noord en Midden 
12 okt.      Finale Voorleeswedstrijd 
                    groepen 5/6 op Midden 
                    groepen 7/8 op Noord 
14 okt.      Start herfstvakantie om 14.15 uur 
24 okt.      Eerste schooldag na de herfstvakantie 
12 nov.     (zaterdag) intocht Sinterklaas 
14 nov.     Start thema 2: Chocolade 
25 nov.     Studiedag 2. Alle kinderen vrij.  
 
Wij wensen iedereen een gezellig weekend toe 
en alvast een heerlijke herfstvakantie. 
                         
                      Team Samenspel 
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