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Agenda 

● 5 februari: MR vergadering 
● 12 februari: week van de adviesgesprekken groep 8 
● 20 februari: OR vergadering 
● 26 februari t/m 2 maart :voorjaarsvakantie 

 
  
Schooljaar 2017-2018, 1 februari 2018 
 
 

De burgemeester leest voor 
Op 24 januari zijn in Nederland de Nationale 
voorleesdagen van start gegaan. Het doel 
hiervan is het lezen te stimuleren. Voorlezen is 
daar een belangrijk onderdeel van, niet alleen 
leerzaam maar ook heel gezellig en knus om 
voorgelezen te worden. Maandag 29 januari 
heeft burgemeester de Boer op de PWA bij 
drie kleutergroepen voorgelezen. De kinderen 
vonden het heel erg leuk. 

Voorleeswedstrijd 
Tijdens de kinderboekenweek in oktober hebben 
we in de groepen 7 en 8 een voorleeswedstrijd 
gehouden. De winnaars van de klassen mochten 
meedoen aan de schoolfinale. Dit waren Shai 
Pocorni (7A), Jade van der Kolk (7/8B) en Jolie 
Janssen (8A). Jade werd gekozen als winnares 
van deze finale. Op 17 januari nam zij het op 
tegen de winnaars van andere scholen binnen 
Basis Buren. Jade deed dit ontzettend goed. 
Helaas kon er maar één de winnaar zijn en mocht 
Jade niet door naar de volgende ronde. 
Toch zijn we ontzettend trots op deze knappe 
prestatie. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letterfeest groep 3 
Aan het einde van kern 6 kennen de kinderen 
van groep 3 alle letters. Dit is een zeer 
bijzonder moment en wordt daarom gevierd 
met een 'letterfeest'. 
Op deze ochtend spelen de kinderen allerlei 
letter spelletjes en ontvangen zij van juf Ellen 
Atkinson een officieel 'letterdiploma'. 
Als extra beloning mogen de kinderen deze 
week aan de kleuters laten horen hoe goed zij 
al kunnen voorlezen. 
Hier verheugen zij zich enorm op. 

 
 
 
De dappere dino’s 
Dappere dino’s is een groepstraining voor 
kinderen van 6-8 jaar van wie de ouders zijn 
gescheiden, o.a. georganiseerd door de GGD. 
De training leert kinderen beter omgaan met 
veranderingen tijdens en na de scheiding. De 
training bestaat uit 12 gratis wekelijkse 
bijeenkomsten van 45 minuten. Meer 
informatie: kijk op www.dapperedino.nl of bel 
088-1447330. 
Afhankelijk van de aanmeldingen zal de 
training gegeven worden op een school in de 
gemeente Buren. 
 
 

http://www.dappere/


Groepen volgend schooljaar 
We zijn nog niet halverwege dit schooljaar en 
toch krijgen we nu al vragen over de 
groepsindeling van het volgend schooljaar. Het 
is echt nog te vroeg om daar nu al iets over te 
kunnen zeggen. De procedure verloopt als 
volgt: 
De scholen moeten de komende tijd aangeven 
naar het bestuur hoeveel leerlingen zij op 1 
oktober 2018 verwachten te hebben. 
Gebaseerd op dat aantal gaat het bestuur 
kijken hoeveel formatie (groepen/ 
personeelsleden) elke school krijgt toegekend. 
Als dat bekend is dan kunnen de scholen 
kijken wat ze volgend jaar in kunnen zetten en 
hoe ze dat verdelen over de groepen en taken 
in de school. Het streven is om dat eind april 
duidelijk te hebben. De volgende stap is dan 
om het personeel te koppelen aan de 
scholen/groepen. Dat is altijd een lastige klus 
die tijd kost en omdat er vaak tussentijds nog  
veel verandert in de aanstellingen van het 
personeel is die verdeling meestal pas in 
mei/juni duidelijk. 
 
Het is dus wel in ons belang als wij nu al weten 
hoeveel kinderen er dit kalenderjaar nog 
instromen. Daarom roepen we iedereen op 
hun kind nu aan te melden als die in 2018 nog 
vier wordt. Dit kan door een afspraak te maken 
met Lea Wammes, zij verzorgt op dit moment 
de intakegesprekken. 
 
We krijgen vragen van ouders over de 
groepsgrootte. We merken dat er een verkeerd 
beeld bestaat dat we grote groepen zouden 
hebben op de PWA. Waarschijnlijk blijft dit 
beeld hangen omdat we bijvoorbeeld vorig 
schooljaar een grote groep 8 hadden, wat 
overigens heel goed is gegaan. Voor het 
toekennen van geld voor het aantal groepen 
telt het ministerie met gemiddelde aantallen. In 
de bovenbouw krijgen we per 28 leerlingen 
een groep toegewezen, in de onderbouw wordt 
geteld met 24 leerlingen per groep. Als je kijkt 
naar de aantallen leerlingen die nu in onze 
groepen zitten dan klopt dit ook met wat we 
toegekend hebben gekregen: 
groep 8 27 lln. 
groep 7/8 27 lln. 
groep 7 27 lln. 
groep 6 29 lln. 
groep 5 31 lln. 
groep 4A 21 lln. 
groep 4B 20 lln. 
groep 3 25 lln. 
de groepen 1/2  62 lln. met nu drie 
leerkrachten, waarbij de komende maanden 
nog ong. 10-12 lln. zullen instromen. 
 
Op één combinatie groep na zijn al deze 
groepen ook enkele groepen. 

Kortom, we staan er wat dat betreft juist goed 
voor. Hoe dit voor het nieuwe schooljaar eruit 
gaat zien kunnen we nu dus nog niet zeggen 
en we vragen iedereen daarom geduld te 
hebben.  
 

 
Hier een 
aantal 
voorleestips 
om het lezen 
nog leuker te 
maken 
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor 
het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in 
bed of overdag samen een prentenboek 
bekijkt, er worden herinneringen voor het leven 
gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een 
positief effect op woordenschat, spelling en 
tekstbegrip . Hieronder een aantal tips om het 
meeste uit dit speciale kwartiertje te halen. 

Hetzelfde boek een paar keer 
voorlezen 
Het is een feit dat kinderen een verhaal 
eindeloos vaak willen horen en telkens 
opnieuw weer prachtig vinden. U hebt 
misschien zelf al lang genoeg van het boek, 
maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees 
prentenboeken juist een aantal keer voor om 
er zoveel mogelijk uit te halen. Hetzelfde boek 
een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te 
zijn als u elke keer een ander onderwerp 
verzint om het na het voorlezen over te 
hebben: het thema, de personages of hebben 
de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt? 

Voorleesrituelen 
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: 
zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als 
ze kunnen rekenen op het dagelijkse 
voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd 
moment of op een knusse plek met een knuffel 
of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans 
op storingen. Voorleestijd is de tijd waarin u 
samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 

 

http://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#top


Voorlezen met stemmetjes 
In prentenboeken staan vaak veel korte 
spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u 
extra in te spannen om met verschillende 
stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat 
nog niet zo aan de orde. Als u langzaam 
voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens 
het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u 
vaak veel beter de toon en zal uw kind goed 
begrijpen wie er in het boek iets zegt. 

 
 
Voorspel samen het verhaal 
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe 
het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te 
vragen wat er allemaal kan gebeuren in het 
verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor 
leren ze in hun dagelijks leven ook beter om 
naar oplossingen te zoeken voor problemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeilijke woorden 
Wanneer er moeilijke woorden in het boek 
staan, worden deze in de context van het 
verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u 

uw kind helpen om het nieuwe woord te leren 
door er een plaatje bij aan te wijzen, een 
voorbeeld te geven of een vervangend woord 
te gebruiken. Naderhand kunt u ook het 
moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt 
uw kind het woord beter, dit helpt bij de 
ontwikkeling van het taalgebruik. 

Laat uw kind vertellen 
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen 
als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat 
uw kind praat, dus alle opmerkingen over het 
verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen 
interpretatie over het verhaal en kan ook 
meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt 
u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind 
betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het 
verhaal ook zelf eens navertellen. Door het 
verhaal aan een ander te vertellen en erover 
na te praten, gaat uw kind het verhaal beter 
begrijpen. 

Voorbereiding op het voorlezen 
Lees de titel van het boek voor en praat met 
uw kind over de voorkant. Maak het 
nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft 
samen bekijkt, kunt u samen met uw kind 
bedenken waar het boek over zou kunnen 
gaan. 


