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interessant onderwerp.
Een idee is om bv. een foto of tekening
van de kaft te maken en er een kort
verhaal bij te schrijven waarom de
leerling anderen aanraadt het boek toch
beslist te gaan lezen.
Wij zijn reuze benieuwd welke boeken
er gekozen worden. En we hopen dat de
enthousiaste “recensies” van de
kinderen ervoor zorgen dat er nog meer
gelezen gaat worden. Ook voor u is de
rubriek handig, want het is lang niet
altijd makkelijk om een leuk boek voor
uw kind te zoeken. En nu krijgt u er twee
per maand op een presenteerblaadje.

Sinterklaaasfeest groot succes!
Gisteren, 5 december, bezocht Sint de
Flierefluiter. Wat een leuke, gezellige dag
hebben wij met elkaar beleefd! De schatkamer
blijft een groot succes voor de groepen 1 t/m 4.
In kleine groepjes bezochten zij de schatkamer
en konden ze, met behulp van de Pieten, zelf
een cadeautje uitzoeken. De groepen 5 t/m 8
hadden weer prachtige suprises gemaakt.
Natuurlijk willen we de A- teamleden, de
hulpouders en de politie bedanken voor hun
inzet om dit feest tot een succes te maken.

Dankjewel!
Vorig schooljaar hebben de leerlingen
meegedaan aan een sponsorloop t.b.v.
een rolstoelbus voor de Aventurijn.
Samen met nog veel meer andere
scholen en sponsoren kon de bus voor
het Aventurijn daadwerkelijk worden
aangeschaft. Voor het resultaat zie de
bijlage.

Kerst
Wij gaan ons opmaken voor de laatste twee
schoolweken van 2013. Voor het versieren van
de school kunnen we natuurlijk weer extra
handen gebruiken. De kerstversiering ligt al
klaar en maandag 9 december gaat het echt
gebeuren. Heeft u tijd en lijkt het u leuk om te
komen helpen, dan bent u van harte welkom.
We beginnen na schooltijd.

Dank u wel!!
Als opleidingsschool krijg je soms leuke
opdrachten of vragen van stagiaires. Zo
ook de enquete van Bram Dudok,
schoolleider in opleiding. Een enquête
voor ouders en teamleden over
educatief ouderschap/ouderparticipatie.
Bram heeft de eerste resultaten met mij
gedeeld en wat fijn dat bijna 100 ouders
55 vragen hebben willen invullen. De
informatie die wij nu hebben zullen wij
zeker gebruiken om ons beleid verder te
ontwikkelen. Nogmaals bedankt voor
het invullen en de overwegende
positieve feedback.

Nieuwe rubriek:
Mijn lievelingsboek
De taalwerkgroep heeft zich tot doel gesteld
het leesplezier te bevorderen. En daarbij willen
we u natuurlijk betrekken. Er komt een
tweewekelijkse rubriek waarin twee kinderen
uit de parallelklassen een boek mogen
presenteren. Hun lievelingsboek. Dat kan een
boek zijn dat ze zelf hebben gelezen of dat door
u, opa, oma of juf of meester is voorgelezen.
Alles mag; een leesboek, een prentenboek of
een spannend informatieboek over een
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