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Berichten vanuit de directie 
Berichten vanuit de directie 

• Andere schooltijden? 
We onderzoeken momenteel of er behoefte is om de huidige schooltijden aan te passen. Eind 
oktober hebben we een informatieavond gehouden. Deze week krijgen jullie van de MR een 
stemformulier waarin jullie je mening kenbaar kunnen maken. Voor de MR en de school is het 
zeer belangrijk om jullie mening te horen. Lever het formulier in bij de leerkracht of in de 
stembus in de hal. Jullie mening télt! 

• Samen een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. 
Maandag 7 januari is de eerste schooldag in het nieuwe jaar. Graag willen we ’s morgens om 
half 9 met ouders en kinderen samen een toast uitbrengen op een gelukkig 2019! Een 
uitnodiging hiervoor volgt nog. 

• Bijeenkomst “Veilig Online” 
Vrijdagmiddag 23 november hebben we met een aantal mensen om tafel gezeten en 
gesproken over voorlichting m.b.t. veilig online. Allen aanwezigen waren het erover eens dat 
er behoefte is aan informatie en dat een stuk bewustwording belangrijk is. In januari zal er 
vanuit jongerenwerk Cranendonck in de groepen 5 t/m 8 voorlichting worden gegeven. Ook is 
er een voorlichtingsavond voor de ouders van beide basisscholen op woensdagavond 13 
maart!  De voorlichting is gericht op kinderen van 8-12 jaar, maar alle ouders zijn welkom. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het wordt zeker een zeer interessante avond! 

• Studiedag 6 december 
6 December hadden de kinderen vrij. Het team van de Wereldwijzer en de St. Andreas 
hebben zich samen verdiept in het taal- en leesaanbod voor onze leerlingen. We hebben ons 
laten informeren over nieuwe methodes die kinderen helpen meer inzicht te krijgen in de 
structuur van de taal. Vervolgens hebben we deze informatie omgezet in acties voor de 
komende periode. Ook hebben we een presentatie gevolgd over dyslexie en lees- en 
spellingproblemen. Dat lezen belangrijk is, weten we allemaal. Lezen verrijkt je leven! 
Ook ouders spelen bij dit leesproces een belangrijke rol. Stimuleer je kind om elke dag te 
lezen! Zie het artikel over: Waarom voorlezen? 
Stand van zaken “oude kleuterschool” 
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Het oppimpen van de houten platen op de oude kleuterschool heeft nog steeds onze 
aandacht. We hebben contact gehad met Angeline Maas van de Cultuurcraan Cranendonck. 
Dat heeft ons op nieuwe ideeën gebracht. Florence (kunstenaar tegenover de school) is 
hiervan ook op de hoogte en we gaan hier samen in optrekken. Dit betekent dat e.e.a. wat 
vertraging oploopt maar dit geeft wellicht ook mooie kansen!  Het is nadrukkelijk de bedoeling 
behalve de school zeker ook de buurt hierbij te betrekken. Wordt vervolgd! 
Speelmogelijkheden 
Het opknappen van de speelplaats en het realiseren van extra speelmogelijkheden voor de 
kinderen, staat al enige tijd op de planning. We onderzoeken of en hoe we een zogenaamde 
“Groene speelplaats” kunnen realiseren. Het duurt zeker nog even voordat dit ook 
gerealiseerd is. 
Daarom gaan we op korte termijn verkennen wat we wel al kunnen doen. We denken daarbij 
aan: 

• Schilderen vakken (spellen) 

• Ballenvanger 

• Bak met kleine materialen (springtouwen, ballen e.d.). 
Graag nodig ik ouders uit om mee te helpen of mee te denken! 

 
Waarom voorlezen? 
Waarom voorlezen? 
Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken, het is voor jong én oud vaak een heerlijk en 
rustgevend moment. 
Voorlezen: 
- Vergroot de woordenschat. 
    Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. 
   Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. 
- Draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip. 
    Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. 
- Prikkelt de fantasie. 
    Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben 

gezien of meegemaakt. 
- Oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen. 
- Stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden.  
    In hun jonge leventje krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. 
    Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. 
    Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander. 
- Motiveert een kind om zelf te leren lezen.  
    Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken. 

 
Afscheid juf Chantal 

 
Volgende week nemen we afscheid van juf Chantal uit groep 3-4. 
Juf Sandra is terug van haar wereldreis en na de kerstvakantie gaat zij lesgeven in groep 3-4. 
Juf Chantal heeft een baan op een andere school. 
Langs deze weg bedanken we haar voor haar grote inzet en betrokkenheid. We hebben haar als een 
fijne juf en prettige collega ervaren. We wensen Chantal en Sandra heel veel werkplezier toe in het 
nieuwe jaar! 



Kerstviering op school 2018 

 
Donderdag 20 december vieren we samen met de kinderen kerst. Alle kinderen starten om 16.30 uur 
met een sfeervol kerstdiner in de groep. Aansluitend luisteren we samen in de hal naar het 
kerstverhaal dat wordt voorgedragen door leerlingen van de bovenbouw. Uiteraard zingen we ook 
samen kerstliederen. Alle kinderen nemen deel aan een kerstworkshop zodat ze een mooi 
kerstgeschenk mee naar huis kunnen nemen. Om 18.30 uur komen de kinderen samen met de 
leerkrachten naar buiten. 
Let op: de kinderen hebben deze middag geen school! Ze komen pas om 16.30 uur. 
Langs deze weg willen we alle ouders bedanken die een bijdrage gaan leveren aan het kerstmenu. 

 
Tech & Play Kids Festival 

 
Bijgaand een flyer voor een leuke activiteit in de kerstvakantie: 
Op 28 december staat ook Bibliotheek de Kempen met een stand op het bekende Tech 
& Play Kids Festival in het Beursgebouw Eindhoven. 
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