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We zitten alweer in de derde week
van het nieuwe jaar en volop in de
Cito-toetsen. We hopen dat u allemaal een goede start van het nieuwe
jaar gehad heeft en dat er nog vele
mooie momenten zullen volgen.

Ouderportaal
Sinds vorige week maakt onze school geen gebruik
meer van MijnSchool. Er wordt hard gewerkt aan
de overstap naar Schoolpraat.nl. Op dit moment is
de app nog niet geheel goedgekeurd door Apple
(wel voor android) de verwachting is dat dit volgende week gaat gebeuren. U kunt dan de app van
onze school downloaden en zich aanmelden bij de juiste groep. U krijgt dan
de groeps– en school informatie via de app op uw telefoon, tablet etc.

Cito-afname
De komende tijd nemen we op
school de Cito-toetsaf. Belangrijk is
dat kinderen uitgerust op school
komen, ook is het goed om er vanuit
thuis niet te veel druk op te leggen
bij kinderen. Water is belangrijk om
de hersenen goed te laten werken. U

kunt gerust een flesje water meegeven. Gelieve geen afspraken met
tandartsen etc. te plannen in deze
periode. Afnames die niet gedaan
zijn, worden op een ander tijdstip
gemaakt.
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Zaanse Kinderjury
Onze school is dit jaar weer ingeloot
voor deelname aan de Zaanse Kinderjury, een activiteit waaraan 16
Zaanse scholen meedoen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen in februari, maart en april boeken lezen uit de kist die we op school
aangeleverd krijgen. Na het lezen
vullen ze een beoordelingsformulier
in en mogen ze hun stem uitbrengen
op wat volgens hen het allerbeste
boek is. De stemmen die worden
uitgebracht op de boeken bepalen
welke schrijver in juni de Hotze de
Roosprijs in ontvangst mag nemen.

op 5 februari. De deelnemende groepen worden op deze dag voorgelezen door een Zaanse VIP. De betrokken groepen ontvangen hierover
binnenkort verdere informatie.
We wensen de kinderen alvast veel
leesplezier. En… de boeken uit de
kist mogen na afloop in de schoolbibliotheek opgenomen worden.

De start van de Zaanse Kinderjury is

Biebouders gezocht
Het zal u niet ontgaan zijn: wij vinden lezen heel belangrijk! We geven de
kinderen veel tijd om te lezen en bieden ze diverse mogelijkheden om aan
boeken te komen. We hebben in de school een uitgebreide bibliotheek en
éénmaal in de maand bezoeken we de Biebbus. Voor beide leesparadijzen
hebben we dringend hulp nodig.
De schoolbibliotheek is elke donderdag open en wordt momenteel gedraaid
door één moeder. We zijn ontzettend blij met deze moeder, maar zodra zij
een keer niet kan, zitten we met een probleem. We zoeken dus (liefst) twee
ouders die op donderdag vanaf 8.30 uur beschikbaar zijn om te helpen.
De Biebbus is één keer in de maand, op maandag en dinsdag voor ons gereserveerd. Ook daar kunnen we uw hulp goed gebruiken voor het innemen en
uitzoeken van boeken.
Mocht u een paar uurtjes over hebben, meldt u zich dan bij meester Pim of
juf Marieke. U zou ons—en uw kinderen —er zo blij mee maken!

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Directeur voor 1
dag
Binnenkort maken we bekend
welke leerling zich directeur voor
1 dag mag noemen. De bedoeling
is dat de leerling deze dag bijv. de
telefoon opneemt, de ochtend en
middag briefing doet, in de klassen gaat kijken, de ouders ‘s morgen ontvangt e.d. Ook krijgt de
leerling een budget van €50,—
die hij of zij mag besteden aan
iets wat aan alle leerlingen ten
goede komt. We houden met
enkele leerlingen een gesprek
over wat hij/zij deze dag kan betekenen voor de school en hoe
het budget ingezet gaat worden.
Een super leuk initiatief!

Nog meer hulp
voor de bieb
Bent u niet in staat te helpen in
de Bieb(bus) op de genoemde
dagen en tijden en wilt u wel iets
doen?
We hebben nog een stapel boeken die geplastificeerd moeten
worden. Dit kunt u doen op een
moment dat het u uitkomt. Ook
hiervoor graag even melden bij
Juf Marieke of meester Pim.

Boekentips
‘Haas wil worteltjestaart’ – Anne- het boek ook het recept om zelf wormarie Bon
teltjestaart te maken.
Mooi nieuw prentenboek in de col- Leuk om te weten: via YouTube is het
lectie van de Bieb! Haas heeft trek in boek ook digitaal te bekijken.
worteltjestaart, maar bakker Big verkoopt die helaas niet. Hij heeft wel
een recept voor Haas. Haas gaat zelf
worteltaart
maken, maar helaas….groenteboer Rat heeft geen
worteltjes. Dan maar zelf worteltjes
kweken. Het duurt zo wel erg lang
voor Haas zijn taart proeft……..
Het boek heeft fantasierijke teksten
en vriendelijke tekeningen. Tevens
een leerzaam verhaal en achterin
‘De griezels van Bakstein’ – Reggie Trubbel kruipt stiekem in de achterNaus
bak van de auto, maar bij een stop in
Bakstein stapt hij even uit en raakt
Dit is het vierde
zijn vrienden kwijt. En dan beginnen
deel over Trubde avonturen, want in de stad leven
bel de Trol, de
veel griezels onder de grond, zoals
lastpak uit het
een graaf, horrorclown en rioolhekNevelwoud, en
sen. De logeerpartij van Trubbels
tevens
beste
mensvriendjes verandert in een
vriend van Pesoort nachtmerrie als hun trollenpijn en Sanne.
vriend verschijnt, met alle Griezels
Dit keer gaan
van Bakstein in zijn kielzog!
Trubbels mensvrienden
uit Leuk om zelf te lezen én om uit voorlogeren bij familie in de stad Bakstein gelezen te worden!
en Trubbel mag niet mee. Een stad
vol mensen is niks voor trollen.
‘De wolven van Currumpaw: een slaagt de wolf te doden. Maar hij
aangrijpend verhaal uit het Wilde heeft zoveel respect voor de wolf
Westen’ - van William Grill
gekregen dat hij niet alleen dit verhaal in 1894 opschreef, maar ook
Het is 1893. Op de uitgestrekte praizijn leven ging wijden aan de beries van Nieuw-Mexico in de
scherming van de wolf.
Verenigde Staten terroriseert de
wolf Lobo al vijf jaar lang het geEen prachtig prenbied van de Currumpaw-rivier. Lobo
tenboek waarin
is de leider van een beruchte wolde tekeningen net
venroedel. Wie deze wolf vangt,
zo’n
belangrijk
krijgt een beloning van wel duizend
deel van het verdollar! Het zou echter onmogelijk
haal vertellen als
zijn hem te vinden… Tot tekenaar/
de tekst.
jager Seton de jacht start en erin
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