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Agenda

Nieuws vanuit het MT

18-19 september Startgesprekken

Startgesprekken

20 september uiterste inleverdatum inschrijfformulier
schoolvoetbal

In deze en volgende week vinden de startgesprekken plaats.
We vinden het ieder jaar weer waardevol om informatie over
uw kind met u te delen en vooruit te kijken naar dit schooljaar.
Het is leuk om meer te horen over de hobby's en de
bezigheden van uw kind thuis en wij vertellen graag hoe wij
hem of haar hebben leren kennen in de groep.

22 september groepen 1-4 vrij
27 september open Ochtend (BG)
27 september Start Kinderpostzegelactie

Staking 5 oktober 2017
Aanstaande maandag zult u via Digiduif een brief ontvangen
met daarin informatie over de staking binnen het primair
onderwijs op 5 oktober 2017.

Gezocht: MR-kandidaten (oudergeleding)
In het najaar zijn er weer verkiezingen voor de
medezeggenschapsraad (MR). Ouder-lid Spiros gaat de
MR vroegtijdig verlaten om zijn carrière in het
buitenland voort te zetten. Wij wensen hem veel succes!
Maar daarom zijn wij nu op zoek naar één nieuw ouderMR-lid. Ben jij dat?!
Wij zoeken een enthousiaste ouder die zijn/haar
kwaliteiten wil inzetten en de MR de komende 3 jaar
(zittingstermijn) wil komen versterken. Als MR-lid ben je
nauw betrokken bij het beleid van de school, je
adviseert bij de totstandkoming en controleert de
uitvoering van het beleid. Ook heeft de MR inzicht in
management rapportages, de schoolbegroting en de
formatieplannen.
Ben je geïnteresseerd? Geef je nu al op als MRkandidaat door een motivatiemail te sturen naar
mr@twaalfruiter.nl. Doe dat vóór 29 september 2017.
Na deze aanmeldperiode zal er een verkiezing worden
uitgeschreven, zodat de ouders hun stem kunnen
uitbrengen op hun favoriete kandidaat.
We hopen op enthousiaste reacties!
Hartelijke groet, de MR-leden

Afscheid van Jos de Vries
Zoals eerder aangekondigd neemt Jos binnenkort afscheid van
de Twaalfruiter. U kunt hem gedag zeggen op 23 oktober op
locatie de Boomgaarden of op 24 oktober op locatie de
Tuinlanden tussen 14.30 en 15.30 uur. Indien u of uw kinderen
een tekening, een kaartje of een briefje af willen geven voor
Jos dan kan dat in de mand die vanaf volgende week bij onze
conciërges staan. Op 24 en 25 oktober neemt Jos afscheid van
de kinderen en het team.

Inschrijving
Wij willen u graag informeren dat wij op dit moment toch nog
enkele vrije plaatsen hebben voor kinderen die in 2013
geboren zijn.

Spelletjes en boeken
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er al heel wat
spelletjes en boeken afgegeven door ouders. Daar zijn wij
ontzettend blij mee! De kinderen vinden het erg leuk om eens
een gezelschapsspel met elkaar te spelen. Met de
Kinderboekenweek voor de deur besteden we extra aandacht
aan lezen en de leesmotivatie van kinderen. Met veel boeken
in de school hebben kinderen ook veel keuze. Het is niet alleen
heel fijn om te lezen, het is ook belangrijk om veel te lezen! In
deze nieuwsbrief schrijven we daar meer over.

Reminder inschrijving schoolvoetbal
Vorige week zijn de inschrijfformulieren voor het schoolvoetbal uitgedeeld in de klas en verstuurd per Digiduif. De
inschrijfformulieren moeten uiterlijk op woensdag 20 september a.s. bij de betreffende leerkracht worden ingeleverd. Op
donderdag 21 september worden de inschrijfformulieren opgehaald en verwerkt. Inschrijven is dan niet meer mogelijk.
Inmiddels zijn de data voor het schoolvoetbal bekend gemaakt:
•

Woensdag 7 maart 2018 Voorronde meisjes groep 5-6

•

Woensdag 14 maart 2018 Voorronde jongens groep 5-6

•

Woensdag 21 maart 2018 Voorronde meisjes groep 7-8

•

Woensdag 28 maart 2018 Voorrondes jongens groep 7-8

•

Woensdag 18 april 2018 Stedelijke finales (alleen voor de winnaars van de voorrondes)

De exacte speellocaties worden later bekend gemaakt. Ieder toernooi duurt van 13:00 - 17:30 uur. Zodra er meer informatie
bekend wordt gemaakt door de organisatie maken wij dit bekend via Digiduif en de nieuwsbrief van school.
De teamindelingen worden gemaakt, zodra bekend is hoeveel kinderen er namens de Twaalfruiter kunnen deelnemen aan het
schoolvoetbal. De teamindelingen worden dan bekend gemaakt in december 2017/januari 2018.

Kinderboekenweek
Van 4 tot 15 oktober 2017 is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema ‘gruwelijk eng!’.
Kinderboekenweek is van oorsprong ontstaan om het lezen te stimuleren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een feestelijk geheel
met versieringen, knutselen, toneelstukken enz.
Graag willen we als school weer terug naar het oorspronkelijke doel: het stimuleren van het lezen. Komende
Kinderboekenweek zal binnen de school de focus daar op komen te liggen.
Voor de ontwikkeling van een kind is lezen heel belangrijk. Om te kunnen lezen is een groot deel

van de hersenen nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren
tussen hoofd- en bijzaken.
Lezen prikkelt de verbeelding. Je kunt je helemaal verliezen in een verhaal. De emotionele verwerking speelt hierin een
belangrijke rol. Wanneer het verhaal je aanspreekt, voel je er iets bij.
Voor sommige kinderen is lezen geen enkel probleem. Ze hebben er plezier in en kunnen zich daarom gemakkelijk laten
meenemen in een verhaal. Er zijn ook kinderen die moeite hebben met lezen en dan is het een stuk lastiger om er plezier in te
houden, hoe leuk een boek ook is.
Het stimuleren van lezen is daarom heel belangrijk. Lezen op school, maar ook thuis.
Natuurlijk hoort voorlezen daar ook bij. Bij jonge leerlingen stimuleert dit de taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling,
concentratie en leer je bijvoorbeeld hoe zinnen opgebouwd zijn. Door te praten over een boek ga je actief aan de slag met
taal.
Indien u nog leesboeken over heeft thuis, dan gebruiken we ze graag op school!
Inleveren kan bij de conciërge, alvast dank.

