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AGENDA
Datum
3 december
8 december

Activiteit
Sinterklaasfeest; groep 1 en 2 tot 12:00 uur
Oud papier

Sinterklaas vraagt hulp aan groep 2 en groep 6
Afgelopen maandag kregen leerlingen van de
groepen 2 en 6 een brief van Sinterklaas. Hij schreef
dat hij alle kinderen van de Vensterschool graag een
chocoladeletter wil geven. Sinterklaas wil voor
iedereen de eerste letter van de voornaam kopen.
Dat is een flinke uitzoekklus en daar kon hij wel wat
hulp bij gebruiken.
De kinderen zijn in twee- of drietallen aan het werk
gegaan. Ze hebben precies uitgezocht welke letters
Sinterklaas in de klassen moet bezorgen. Namens
Sinterklaas hartelijk bedankt groep 2 en groep 6!

Sinterklaasfeest
Voor de Sinterklaascommissie was het een hele toer om een Sinterklaasfeest te organiseren
waarbij ze alles moesten checken of het wel of niet kon/mocht.
Toch is ze dat gelukt en maken we er donderdag 3 december een superleuk feest van.
We verklappen verder natuurlijk nog niks, maar wat u wel even moet weten is dat:
• de kinderen van groep 1 en 2 donderdagmiddag om 12:00 uur vrij zijn
• zij geen fruit en drinken mee hoeven die ochtend
• de groepen 3 t/m 8 dit ook niet hoeven, maar wel een broodje en drinken voor
tussen de middag.

Corona
Bij sommige berichten of mededelingen zegt men wel eens: “Even afkloppen”. Dat geldt
zeker ook voor dit bericht. Toch weerhoudt het ons niet om u even een update te geven
m.b.t. het virus bij ons op school. Tot op heden is er nog geen enkele besmetting op school
bekend. Niet onder de leerlingen en niet onder het personeel. Wel hebben enkele
personeelsleden zich laten testen. Allen met een negatieve uitslag gelukkig.
De kinderen en het personeel doen ook serieus hun best om besmettingen te voorkomen.
Bij iedere ingang staat een desinfectiepaal die bij binnenkomst gebruikt wordt. Tussendoor
worden de handen ook regelmatig gewassen. Het personeel houdt onderling 1,5 meter
afstand van elkaar. Maar ook de ouders dragen er een positief steentje aan bij door niet op
het plein en in het gebouw te komen.
Om de onderlinge afstand buiten het plein te verbeteren hebben we met de gemeente
Weststellingwerf kunnen regelen dat er een schelpenpad is gemaakt achter de school. De
leerlingen van groep 1 moeten vanaf komende maandag via dat pad het plein betreden. Op
die manier halen we de drukte bij de kant van de Peuterspeelzaal weg.

Schoolfruit
woensdag

donderdag

vrijdag

waspeen

clementine

appel

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Voorlezen en zelf lezen
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind
ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar de bibliotheek waar een
enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast boeken zijn er ook tijdschriften te
vinden. Zelfs voor baby’s heeft de bibliotheek al een aanbod.
Naast leesboeken zijn er ook informatieve boeken te vinden over allerlei
onderwerpen. Ook zijn er stripboeken, gedichtenbundels en tijdschriften te
leen.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beginnen met lezen in groep 3!
Zit je kind in groep 3, dan begint het zo langzamerhand al wat
te lezen. Welke boeken zijn nu geschikt voor deze kinderen?
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
→
kinderen na drie maanden
M3 – Midden groep 3 →
E3 – Eind groep 3

→

M4 – Midden groep 4 →
bibliotheek

deze boekjes kunnen de meeste
leesonderwijs lezen
Na ongeveer 5 maanden leesonderwijs zijn deze boekjes
geschikt
De aanduiding geeft al aan wanneer kinderen met deze
boekjes vooruit kunnen
Dit is het laatste niveau dat een aparte aanduiding heeft in de

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. Een handige
regel om een boek te kiezen dat niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test.
Kom je er niet uit? Vraag gerust aan een medewerker. Ze helpen je graag!

