Nummer 5 - 12 oktober 2018

In dit nummer:

Beste ouder(s) / verzorger(s),



Bij de kalender

Bij de kalender:
Voor volgende week geen bijzonderheden. De week erna is het herfstvakantie.



Inspectiebezoek



Vooraankondiging Ouderavond

Inspectiebezoek:
Op dinsdag 6 november bezoekt de Inspectie van het Onderwijs de De Goede Herder.
Twee inspecteurs zullen die dag een kwaliteitsonderzoek uitvoeren. Gesprekken met
leerkrachten, directie, leerlingen en ouders en klassenbezoeken zullen de inhoud van
de dag vormen.
We bereiden deze dag goed voor en zullen ons van onze beste kant laten zien.



Afsluiting Kinderboekenweek

Voor het gesprek met de ouders zoeken we 5 à 6 betrokken ouders om tussen 14:45u en
15:15u met de inspecteurs in gesprek te gaan. Mocht u uw steentje willen bijdragen
aan dit onderzoek, meldt u zich dan bij meester Frank.
Vooraankondiging: Ouderavond 8 november, De Vreedzame School
Op donderdag 8 november staat een ouderavond over ons nieuwe project ‘De Vreedzame School’ gepland. Tussen 19:00u en 21:00u bent u van harte welkom om deze
avond bij te wonen.
Meer details en een officiële uitnodiging ontvangt u later.
Afsluiting kinderboekenweek:
Vandaag hebben we met de kinderen de Kinderboekenweek 2018 afgesloten. Alle
voorleeskampioenen uit de verschillende groepen hebben aan de hele school hun
kunsten vertoond. Hun prestatie hebben we beloond met een oorkonde en een boekenlegger.
De Kinderboekenweek komt jaarlijks terug om het lezen te promoten. Lezen draagt in
hoge mate bij in de ontwikkeling van kinderen.
Het verhoogt de woordenschat van kinderen. Fijn om jezelf goed uit te drukken, woorden te vinden bij je mening of je gevoel en - dat is op school wel handig - de uitleg en
instructie van de meester of juf goed te kunnen volgen.
Daarnaast stimuleert het lezen de fantasie, de creativiteit en het voorstellingsvermogen
van kinderen.
U hoeft niet te wachten tot uw kind zelf kan lezen. Onderzoeken hebben aangetoond
dat voorlezen vanaf het eerste jaar dezelfde positieve effecten heeft.
Vanaf het moment dat uw kind zelf kan lezen draagt samen lezen enorm bij aan de
vaardigheden van uw kind(eren). Vanaf een jaar of tien kunnen kinderen zelfstandig
lezen.
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