Weeknieuws nr. 10 8 november 2019

AGENDA
Datum
11 november
12 november
13 november
20 november
5 december

Activiteit
Sint Maarten
Oud papier
Luizencontrole
Marge dag kinderen vrij
Sinterklaasviering

Luizencontrole 13 november
Op woensdag 13 november zullen de kinderen weer gecontroleerd worden op hoofdluis. Wilt
u daar in de haardracht van de kinderen rekening mee houden? De kinderen van grorp 1
zullen op donderdag 14 november worden gecontroleerd.

Sint Maarten 11 november
Maandagmiddag 11 november gaan de kinderen van de
groepen 1 t/m 5 samen naar de Mandehof om te zingen
voor de bewoners. De dames Dam en Eijer zullen de liedjes
muzikaal begeleiden op de accordeon. De kinderen zijn
deze week de liedjes aan het oefenen. De kinderen krijgen
de lampion maandagmiddag mee naar huis.

Bibliotheekbezoek door kleuters
In het kader van leesbevordering, plezier in lezen en je kunt er niet jong genoeg mee
beginnen, brengen ook de kleuters wekelijks een bezoek aan de bibliotheek. Onder
begeleiding van een ouder gaan uit elke kleutergroep 2 kinderen een leuk prentenboek
uitzoeken. Gedurende het schooljaar komen alle leerlingen aan de beurt. De leerkracht kan
de betreffende boeken voorlezen, maar kinderen kunnen de boeken ook zelf in de
boekenhoek ‘lezen’. Wie wil ons helpen en op dinsdagmiddag rond 13.45 met 6 kinderen
naar de bibliotheek? Graag opgeven bij juf Rianne. (rianne@vensterschool.net). Zij maakt
een schema.

Informatie groepen 1
De voorstelling van vrijdag 29 november voor de groepen 1 wordt verplaatst. U hoort zo snel
mogelijk welke datum het gaat worden.
De juffen van groep 1

Schoolfruit
Zoals aangekondigd starten we aankomende week met het Schoolfruitprogramma. De
kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school. Ze hoeven op deze
dagen zelf geen pauzehap mee te nemen. Via dit weeknieuws communiceren we telkens het
menu van de week er op. Hieronder ziet u welk fruit er komende week aangeboden wordt.
We houden dezelfde volgorde aan.

Oud papier ophalen 12 november
Dinsdagavond 12 november is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf
18.00 uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Maes gr 2
Mila gr 8
Qwendoline gr 4

Sille gr 3
Gijs gr 4
Luna gr 4

Jurre gr 7
Tom gr 8
Twan gr 5

Flyn gr 4
Xyvano gr 1
Britt gr 8

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

Woordenschatonderzoek groep 5 t/m 8
Beste ouder, verzorger,
Wie ben ik?
Ik ben taalkundige en student aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit moment ben ik
bezig met mijn afstudeerscriptie over of computerprogramma’s kinderen kunnen helpen bij
het leren van nieuwe woorden. Hiervoor zou ik graag een onderzoek uitvoeren op deze
school. Het onderzoek wordt vanuit de universiteit begeleid door Diederik Roijers.
Wat is het doel van het onderzoek?
Ik onderzoek wat voor computerprogramma het beste werkt bij het leren van woorden.
Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens dit onderzoek oefenen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 met woorden op de
computer. Ze krijgen een woord te zien en moeten daar de juiste betekenis bij kiezen.
Daarna krijgen ze vragen over de woorden om te kijken of ze deze woorden nog weten. Op
deze manier vergelijk ik met welk programma kinderen het meeste leren. In principe leert
het kind door meedoen sowieso een aantal nieuwe woorden!
Privacy en vertrouwelijkheid
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De docent krijgt de
antwoorden van de leerlingen niet te zien. De gegevens worden alleen voor opleidings- en
onderzoeksdoeleinden gebruikt.
Vanwege de nieuwe AVG-wet is het noodzakelijk dat er actieve toestemming wordt gegeven
voor deelname door de ouder/verzorger. Zou u zo vriendelijk willen zijn om zo snel mogelijk,
maar in ieder geval vóór 15 november ? onderstaand strookje in te leveren bij de
groepsleerkracht, of in te scannen/te fotograferen en te mailen.
Mogelijkheid tot vragen, informatie en toestemming
Als u nog vragen heeft over het onderzoek of als u op de hoogte gehouden wilt worden van
dit onderzoek, stuur dan een mail aan mathildetheelen@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Mathilde Theelen
✀-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik vind het wel / niet goed dat mijn kind meedoet aan dit onderzoek.
Uw naam:

Datum:

Naam kind:

Handtekening:

Klas kind:

School kind:

Geef dit strookje mee aan uw kind of stuur een foto naar mathildetheelen@gmail.com.

