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Agenda
Datum

Activiteit

di 8 mrt

Oud papier

ma 14 mrt

Groep 4 bezoek Oudheidkamer

di 15 mrt

Groep 4 Verhalenverteller in de klas

wo 16 mrt

Veerkieker groep 5

wo 23 mrt

Open dag

do 24 mrt

Groep 3 bezoek Kiekhuus

vr 1 apr

Groep 3 Kunstenaar in de klas

di 5 apr

Oud papier

wo 6 apr

Schoolvoetbaltoernooi

do 14 apr

Studiedag

vr 15 apr

Goede Vrijdag

ma 18 apr

Tweede Paasdag

do 21 apr

Groep 1 Interactief theater in de Hoolten Klinte

vr 22 apr

Koningsspelen

wo 27 apr

Koningsdag

vr 29 apr

Meivakantie

Beslisboom
Beslisboom versie 25 februari 2022

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

sinaasappel

appel gala

peer conferance

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

Oud papier
Op dinsdagavond 8 maart wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Leerlingen
Duncan (3)

Malu (4)

Sille (5)

We zijn nog op zoek naar een extra helper. Als u beschikbaar bent, kunt u zich via onderstaand emailadres
aanmelden.
ov@vensterschool.net

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Jeugdvisvergunning
Ook dit jaar delen we weer gratis jeugdvisvergunningen uit. Deze zijn aan te vragen via
mail.
Dan zorgen wij dat ze op school worden uitgedeeld.
Graag dan de naam van het kind en geboortedatum en woonplaats.
Mailen kan naar het mailadres hieronder
Als je kind vist, denk erom dat hij een vergunning heeft. Ook kinderen worden bekeurd.
Deze vergunning is geldig tot 14 jaar.

astridaugustijn@home.nl
HSV de Makreel

Nieuws van de bibiliotheek

De leesconsulent op school
Misschien heeft uw kind het er wel eens over, een juffrouw van de bibliotheek in de klas. Dat kan heel goed. Dat is de
leesconsulent. De leesconsulent is een medewerker van de bibliotheek die heel veel van leuke boeken weet. Het
doel van het inzetten van een leesconsulent op school is het vergroten van het leesplezier en de leesmotivatie en
daarmee de taalontwikkeling/woordenschat van uw kind(eren).
Lezen is en blijft belangrijk. Niet alleen is het leuk om weg te kunnen dromen in/met een boek. De vaardigheid is ook
van belang voor andere vakken dan taal alleen. Ook bij het maken van redactiesommen en vakken als
wereldoriëntatie moet je kunnen lezen en begrijpen.
Op school wordt daarom dagelijks minimaal 15 minuten vrij gelezen, maar het blijft belangrijk dat uw kind ook thuis
leest. Ga daarom naar de bibliotheek. Er zijn zoveel leuke boeken. Niet alleen leesboeken, maar ook informatieve
boeken over verschillende onderwerpen.
Scoor een boek
Op 1 maart is het project Scoor een Boek weer van start gegaan. De provinciale aftrap
vond plaats op De Twirre in Ureterp. Samen met Foppe de Haan en SC Heerenveen
mascotte Heero was het een leuk feestje.
Waarom boeken scoren?
Een op de tien kinderen in Nederland kampt met taal- en leesproblemen. Zonder hulp
staan zij over een aantal jaar met 1-0 achter, bijvoorbeeld bij het betreden van de
arbeidsmarkt.

Met Scoor een Boek! willen de Friese bibliotheken leesplezier bij kinderen aanwakkeren. “Dit doen we door lezen te
verbinden aan sport. Boeken scoren, noemen we dat! Wanneer kinderen 15 minuten lezen per dag, groeit hun
woordenschat al met ongeveer 1000 woorden per jaar. Lezen is dus ontzettend belangrijk.” aldus Sandra van
Gaalen, namens het Fries Bibliotheken Netwerk. Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren
van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én gezinnen.

Lezing leesproblemen oplossen
9 maart 2022, van 20:00 tot 21:30 | Bibliotheek Wolvega
Op 9 maart 2022 is er in Bibliotheek Wolvega een interactieve lezing over een bijzondere
en succesvolle aanpak voor kinderen met dyslexie en andere leesmoeilijkheden.
Bewegend Wijs
Leerkracht en psychomotorisch kindertherapeut Rianne Stoer van Bewegend Wijs uit
Vinkega (www.riannestoer.nl) geeft de lezing die gaat over mogelijke oorzaken van
leesproblemen en hoe deze op te lossen.

Voor wie?
De avond is bedoeld voor ouders van een kind met leesmoeilijkheden en voor leerkrachten. Het bijzondere van de
aanpak is dat het leesprobleem wordt aangepakt met leuke oefeningen die te maken hebben met bewegen, ritme en
taal.

Aanmelden
De lezing begint om 20.00 uur. De entree is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan aan de balie van de
Bibliotheek, telefonisch: tel 0561-612623 of online via de website. De link vindt u hieronder.
Aanmelden
Lekker lezen

Filmhuis

Affiche paasmusical Boijl

