
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 1 ( 29 augustus 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

De school is weer begonnen 
De vakantie zit er weer op. We zijn weer begonnen. En wij hebben er zin in. 

Wilt u weer denken aan de afspraken m.b.t. de verkeersdrukte rondom school!!!! 

 
 

Communicatie 
We vinden het als team belangrijk om SAMEN met u als ouder/verzorger de ontwikkeling 

van uw kind goed te laten verlopen. 

Een goede communicatie is daarvoor dan ook erg belangrijk. 

Natuurlijk is de email de snelle en handige manier voor het doorgeven van een 

boodschap, maar we willen u nadrukkelijk vragen om bij de leerkracht of de interne 

begeleidster binnen te lopen om, indien u dit wenselijk en noodzakelijk acht, het gesprek 

met hen aan te gaan. De ervaring leert, dat dit veel effectiever is dan een uitgebreide 

mail te sturen. 

 

Mocht u het gesprek met de directie aan willen gaan, dan kan dat natuurlijk ook. Wilt u 

er dan rekening mee houden dat zij op de volgende momenten in de week aanwezig zijn. 

Kees Ligtvoet: dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Eric de Brouwer: maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagochtend, vrijdagmiddag. 

 

Bereikbaarheid ouders 
Om te zorgen dat wij beschikken over de juiste gegevens in geval van nood vragen wij u 

een lijst in te vullen Deze lijsten zullen bij de leerkrachten van uw kind(eren) bewaard 

worden. Vandaar vragen wij u om dit voor elk kind apart te doen. Deze week geven wij 

de lijsten mee en wij vragen u vriendelijk om deze z.s.m. ingevuld te retourneren bij de 

leerkracht van uw kind(eren). 

 
Leesavontuur 
 

Zit uw kind in groep 4 t/m 8? En heeft hij of zij moeite 

met lezen of vindt hij of zij lezen juist leuk? Laat uw kind 

dan meegaan op leesavontuur! 

 

 

 

 
 

Wist u dat? 

 Naarmate kinderen ouder worden, het enthousiasme voor lezen afneemt? 

 Jongens minder van lezen houden dan meisjes? 

 Uit onderzoek blijkt dat door een kwartier per dag te lezen uw kind 1000  
   woorden per jaar extra leert? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dat kinderen die moeite hebben met lezen op de basisschool steeds meer afhaken  

   omdat hun woordenschat te laag is?  

 Meer lezen heel belangrijk is voor het vergroten van kansen op een succesvolle  

   schoolcarrière. 

 Als kinderen meer lezen, zij teksten beter begrijpen? 

 Lezen veel bijdraagt op sociaal-emotioneel vlak? 

 

Allemaal redenen waarom wij, in 

samenwerking met de Bibliotheek Midden-

Brabant, aandacht willen besteden aan het 

vergroten van het leesplezier van uw kind. 

Plezier in lezen is enorm belangrijk want als 

uw kind meer gaat lezen, wordt hij of zij niet 

alleen beter in taal, maar in alle 

schoolvakken. Door deelname aan het 

naschools leesavontuur wordt de 

woordenschat vergroot, evenals de motivatie 

én het leesplezier.  

 

Hoe doen we dat? 

We gaan aan de slag om het plezier in 

verhalen, boeken en lezen weer te ontdekken. 

We doen dit aan de hand van leuke en 

leerzame activiteiten als bijvoorbeeld: 

 Proefjes en experimenten 

 Stripverhaal schrijven 

 Kunst op je bord (koken) 

 Beeldgedichten maken 

 (Digitale) krant 

  

De activiteiten hebben geen schools karakter, 

maar sluiten wel aan bij het nieuwe leren 

waarin samenwerken, kennis opdoen, digitale 

middelen gebruiken, probleemoplossend denken, creativiteit en reflectie erg belangrijk 

zijn.  

 

In het schooljaar 2017-2018 gaan we op basisschool De Veste starten met het Naschools 

Leesavontuur. Uw kind zal tijdens het leesavontuur o.a. (voor)lezen, kennismaken met 

verschillende boeksoorten, zelf boeken maken, spelen met taal en gedichten, en slim 

leren zoeken in boeken en op internet. Hierbij maken we ook gebruik van een computer, 

digibord, tablet en/of e-reader. Daarnaast motiveren we uw kind om regelmatig boeken 

mee naar huis te nemen om er, samen met u, in te lezen.    

 

Kortom:  

een interactief avontuur waar uw kind veel van opsteekt en waar hij of zij een leven lang 

voordeel van heeft! 

 

Praktische informatie 

Op donderdagmiddag 5 oktober gaan we van start voor een periode van 10 weken. Deze 

eerste periode sluiten we af voor de kerstvakantie. In deze periode zijn de  

Blogbericht van een kind: 

Ik vindt leesavontuur leuk 
Dat is een leerzaam onderwerp 
Je leert er veel leuke dingen 
en ondertussen maaken we een 
schoolkrant 

 

 
Blogbericht van een kind 

We kwamen op school. 
Na school gingen we naar het 
leesavondtuur 
We hadden het over vlogge en 
blogge. 
Daarna gingen we op de computer 
dit schrijven. 
samen hebben we een verhaal 
verzonnen 
 we zijn nu met zen drieën.  
Het is een heel heel leuk groepje. 
Dus kom nu bij het leesavondtuur 
het is echt heel leuk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

leesconsulenten van de Bibliotheek Midden-Brabant tussen 15.30 uur en 16.30 uur 

aanwezig op school. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 12 kinderen.  

Vanaf januari kan uw kind dan deelnemen aan de tweede periode van 10 weken. 

Zijn de groepen vol, dan wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. 

Welke rol speelt u hierin? 

Wist u dat u uw kind kunt helpen door voor te lezen, boekentips te geven en te praten 

over boeken? Maar u kunt ook samen tijdschriften bespreken, kinderboek-apps 

downloaden en samen kinderwebsites bezoeken. U als ouder en wij als school werken 

samen om uw kind tot lezen te stimuleren. 

 

Tijdens het leesavontuur ontvangt u van de leesconsulenten een uitnodiging voor een 

ouderbijeenkomst, u wordt uitgenodigd om bij een workshop aanwezig te zijn en u 

ontvangt regelmatig een nieuwsbrief gevuld met informatie en tips. 

 

 

Thuis kunt u dit leesavontuur volgen via Padlet, een digitaal prikbord waarop de 

leesconsulenten regelmatig foto’s plaatsen van de workshops. Dit digitale prikbord wordt 

beveiligd met een wachtwoord zodat het alleen voor u, als ouder, toegankelijk is. De 

toegangscode ontvangt u in de eerste nieuwsbrief. 

Durven u en uw kind(eren) het avontuur aan? 

Geef uw kind dan op via de eigen leerkracht of de contactpersoon voor het leesavontuur 

op uw school: Natasja van Nijnatten 

 


