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Agenda
datum

activiteit

wo 9 nov

De Proefkolonie in de klas (groep 8)

vr 11 nov

Lampion lopen in de Mandehof

di 15 nov

Oud papier

wo 16 nov

Bezoek De Proefkolonie (groep 8)

do 17 nov

Bezoek Kiekhuus (groep 3)

do 24 nov

Kunstenaar in de klas (groep 3)

ma 28 nov

MR vergadering 19:45 uur

vr 2 dec

Sinterklaasviering

do 8 dec

OV vergadering 20:00 uur

do 8 dec

Filmdocent in de klas (groep 8)

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we Yosief en Sennay mogen verwelkomen op school. We wensen
hen er veel plezier en een leerzame tijd.

Bouw!
Afgelopen week zijn we gestart met Bouw! lezen met tutoren uit groep 7 en 8. Dit betekent dat de leerlingen van
groep 7 en 8, de leerlingen van groep 3,4 en 5 begeleiden en ondersteunen bij het werken in het programma Bouw!
Bouw! is een computergestuurd leesprogramma. De leerlingen werken dus met een Chromebook.
Dit om de leesontwikkeling bij leerlingen te stimuleren.
Wanneer uw kind in dit programma werkt met hulp van een tutor, dan bent u op de hoogte gesteld door de leerkracht.
Wanneer hier vragen over zijn, dan kunt u deze stellen aan de eigen leerkracht of de Ib'er Annemiek de Lang.
ib.vensterschool@comprix.nl

Filmen in de klas
Op onze school maken we gebruik van beeldcoaching bij het begeleiden en coachen van de leerkrachten.
Het werken met opnames van klassensituaties blijkt zeer effectief te zijn. We gaan over deze beelden in gesprek,
maken een analyse en koppelen er eventueel leerdoelen aan. Dit alles gebeurt met leerkracht en Ib'er. Deze beelden
worden gebruikt tijdens het coachingsgesprek en daarna worden deze verwijderd. Dit heeft als doel om leraren nog
meer te professionaliseren.
Deze beelden worden niet gebruikt om uw kind individueel te observeren, mocht hier wel sprake van zijn, dan stellen
wij u hier altijd van op de hoogte.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u mailen met Annemiek de Lang.
ib.vensterschool@comprix.nl

Schoolfruit
Het menu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

donderdag

vrijdag

tomaat

ananas

peer

Opgeven hulp oud papier
Elke maand wordt oud papier door ouders van de Vensterschool opgehaald. Van de opbrengsten worden allerlei
activiteiten bekostigd voor uw kinderen (denk aan afsluiting schooljaar 2022: met alle kinderen naar Duinenzathe).
Het is nu mogelijk om op te geven als hulpouder voor:
13 december
10 januari
7 februari
7 maart
4 april
9 mei
13 juni
18 juli

Let op: Voor de maand december hebben we op dit moment nog helemaal geen helpers.
Geef u zo snel mogelijk op om te helpen bij ophalen oud papier. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. Met de
opbrengsten van oud papier kan OV extra activiteiten/materialen bekostigen.

Ouderbijeenkomst hoogbegaafdheid

Nieuwsbrief bibliotheek
Kinderboekenweek
Het is je vast niet ontgaan, een aantal weken geleden stond het lezen in het teken van de Kinderboekenweek (5 -15
oktober). Thema dit jaar was Gi-ga-groen. Voor veel leerlingen van groep 4 (en soms ook groep 3) stond er een
bezoek aan de bibliotheek gepland. De leesconsulenten hadden daar een Gi-ga-groene opdrachtenroute gemaakt
passend bij boeken binnen het thema. Er is door alle leerlingen met veel enthousiasme en inzet gewerkt aan de
opdrachten, en daardoor was het een geslaagde kennismaking aan de bibliotheek.
Onderstaande boeken werden gebruikt bij de opdrachten.

Eerste leesboekjes
In groep 3 wordt er nu hard geoefend met letters en woordjes. Je kind begint misschien al wat te lezen! Ook bij lezen
geldt, oefening baart kunst. Maar welke boeken zijn nu geschikt?
In de bibliotheek vind je een kast met eerste leesboekjes, die nog weer zijn onderverdeeld in verschillende niveaus.
Wat betekenen nu al die etiketten? De eerste leesboekjes hebben een aanduiding met een letter E (eerste
leesboekje). Hierbinnen is de volgende indeling gemaakt:
S – Start
Deze boekjes kunnen de meeste kinderen na drie maanden leesonderwijs lezen.
M3 – Midden groep 3
Na ongeveer 5 maanden leesonderwijs zijn deze boekjes geschikt.
E3 – Eind groep 3
De aanduiding geeft al aan wanneer kinderen met deze boekjes vooruit kunnen.

M4 – Midden groep 4
Dit is het laatste niveau dat een aparte aanduiding heeft in de bibliotheek.
Kunnen kinderen dit lezen, dan kunnen ze terecht bij de gewone A-boeken. De A staat voor ongeveer 6 tot 9 jaar.
Natuurlijk is niet elk kind gelijk en betekent het ook niet dat een kind niet anders mag lezen/lenen. Het
allerbelangrijkst is dat het kind plezier heeft in lezen en het boek dus leuk vindt.
Voorlezen? het leukste kwartiertje van de dag
Pak je een mooi boek, dan zal je kind graag dicht tegen je aan kruipen om de platen te
bekijken en jouw stem te horen. In een vertrouwde sfeer kan je kind helemaal opgaan in
een verhaal. Zo leert je kind al luisterend op meerdere manieren naar de wereld kijken.
Praat je samen over de inhoud, dan is de beleving nog sterker en draag je spelenderwijs
bij aan een goede taalontwikkeling.

In de bibliotheek is een voorleesgids te vinden met heel veel boekentips én voorleestips! Vraag er naar!
Binnenkort kun je ook weer de Sinterklaasboekjes vinden in de bibliotheek
Of je nu op zoek bent naar een voorleesboek voor je peuter of kleuter, of je zoekt samen met je kind een boekje uit
omdat ze net leert lezen, voor alle kinderen en alle wensen en voorkeuren zijn er boeken te vinden in de bibliotheek.
Het lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar is gratis, omdat lezen zo belangrijk is voor
hun taalontwikkeling. Bovendien is de bibliotheek al een paar jaar boetevrij. Dit betekent
dat het niet erg is de boeken iets later in te leveren dan eigenlijk de bedoeling was. Kom
dus gerust naar de bibliotheek om je zoon of dochter lid te maken en samen heel veel
mooie boeken te lenen (en te lezen ).

😊

Boekentips
De blaadjesdief – Alice Hemming & Nicola Slater - vanaf ca. 4 jaar
Eekhoorn is boos! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom, maar
vandaag? Vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en dat betekent….dat er
een BLAADJESDIEF rondloopt!

De NEEhoorn en de Slangzaam – Marc-Uwe King - vanaf ca. 6 jaar
De poezelige NEEhoorn en zijn vrienden zijn terug! Ontmoet in dit vrolijke vervolg van De
NEEhoorn nieuwe dieren, waaronder de verveelde Slangzaam. NEEhoorn belandt in de
jungle. Daar hangt de Slangzaam zich aan een tak te vervelen. Wat de NEEhoorn ook
voortstelt, de Slangzaam heeft er geen sssin in…

Oom Onkruid – Tosca Menten - vanaf ca. 8 jaar
Als Boris bij zijn oom Onkruid gaat logeren, vindt hij na een regenbui een vreemd zaadje
in zijn haar. Hij stopt het in de grond en tot zijn stomme verbazing groeit er binnen een
dag een enorme plant uit. De plant slaat af en toe een blad om hem heen en Boris is
beretrots. Hij noemt de plant Freddie, geeft hem een eigen tuintje en sluit zelfs
vriendschap met hem. Tot Freddie naar vliegen begint te happen. Is de plant eigenlijk wel
zo vriendelijk als Boris denkt? Opeens gaat er van alles mis.
Oom Onkruid is een knotsgek verhaal over een bizarre vriendschap en de oerkracht van
de natuur, afgewisseld met groene weetjes, maffe interviews, bijzondere krantenberichten
en heel veel vreemde planten

Mus & kapitein Kwaadbaard en de Amorfe – Kevin Hassing - vanaf ca. 10 jaar
Een geheimzinnig schip doemt op uit de mist en vaart recht op de kade van
Zeeburgerdam af. Het blijkt De Amorfe te zijn, een vaartuig dat gemaakt is van glas. De
kapitein van het schip, Nero, vertelt dat hij met zijn bemanning mee gaat doen aan het
Tetra Toernooi, een legendarisch evenement dat zich afspeelt op een drijvende stad
midden in de oceaan. Hij vraagt Mus en haar vrienden ook mee te strijden. Maar Mus
twijfelt. Meedoen aan het toernooi betekent dat je je leven op het spel zet…
Kevin Hassing, winnaar van de Kinderjury 2022, schreef met De Amorfe een spannend
nieuw avontuur over Mus en kapitein Kwaadbaard. Eerder verschenen De 5
Slangen en De koers naar de Kraken – waarvan deel 2 in 2022 door de Kinderjury is
uitgeroepen tot mooiste kinderboek voor lezers vanaf 10 jaar.

Voor actuele nieuwtjes en leuke tips!

Hulp aan de Sint

Filmhuis

