
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 8 ( 6 december 2017) 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Kerstkaarten  
Steeds meer kinderen kopen of maken voor al hun klasgenootjes een kerstkaart. Voor veel 

ouders is het onduidelijk of ze daar wel of niet aan mee “moeten” doen, hoewel het natuurlijk 

heel erg leuk is om elkaar goede kerstdagen toe te 

wensen. We willen graag het volgende regelen: In 

elk lokaal is een plaats waar een kind één kerstkaart 

op mag hangen die voor de hele groep is bestemd. 

Het lokaal krijgt daardoor een feestelijke aankleding 

en de kerstwens is langere tijd zichtbaar aanwezig. 

Natuurlijk is iedereen vrij om meer kerstkaarten te 

maken of te kopen voor de klasgenootjes. Wilt u 

deze dan buiten school om verspreiden?  

 

 

 

Monitor de Bibliotheek op school 
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe 

woorden per jaar! 

 

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw 

kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*. 

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 

 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  

 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 

 Dit gebeurt op onze school in december 2017 of januari 2018.  

 

In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we: 

 het leen- en leesgedrag van leerlingen 

 de leesmotivatie van leerlingen 

 de informatievaardigheden van leerlingen  

 

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen 

worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de 

database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw 

kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan 

de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw 

kind(eren) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd 

worden in een lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en 

verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende 

meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere 

ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel 

lezen hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te 

stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij 

aandacht aan informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij 

het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.  

 

Meer informatie over de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl. Eventuele vragen kunt 

u stellen via monitor@debibliotheekopschool.nl. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te 

hebben. 

 

* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en 

Koninklijke Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. 

 

 

Kerstmarkt Theresiakerk 10 december 
Nog maar enkele dagen en het is weer zo ver… Op 10 december wordt voor het 5e jaar de 

Kerstmarkt in de Theresiakerk in Waspik gehouden. “Het evenement” dat elk jaar weer vele 

bezoekers trekt! 

Op de Waspikse kerstmarkt vindt u een grote diversiteit aan kerstartikelen en een 

gemoedelijke sfeer. Je kunt op de markt terecht voor een mooie kerstboom, een romantisch 

kerststuk of een heerlijk kopje koffie met een appelflap of warme snert. Er zijn ook 

worstenbroodjes te koop, zodat je met kerst altijd wat achter de hand hebt. Je kunt een ritje 

maken met de arrenslee of genieten van “de Toppers” in de levende kerststal. Voor de 

kinderen is er een speciale kinderhoek waar ze zich heerlijk kunnen vermaken. Wat wil je nog 

meer, laat het buiten maar stormen, binnen genieten we met live muziek van de kerstmarkt. 

Geopend vanaf 10 uur! 

 
 

 

 

 

http://www.debibliotheekopschool.nl/
mailto:monitor@debibliotheekopschool.nl
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/


 

 

 

 

 
 

 

 

Cultuureducatie op bs De Veste 
Op bs. De Veste vinden we het belangrijk om cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs. 

Cultuur is geen op zichzelf staand onderwerp, maar past naadloos bij het werken in 

onderzoeksgroepen en het werken volgens de principes van basisontwikkeling. 

Ons team vindt het belangrijk dat kinderen op cultureel gebied met een brede basis de school 

verlaten. We willen de kinderen een onderzoekende houding en een open blik meegeven. De 

klassen doen dan ook regelmatig mee aan verschillende workshops en buitenschoolse 

activiteiten. Maar we halen cultuur ook de school binnen door thematisch te werken en 

gebruik te maken van expertises van bekenden of onbekende professionals. We hebben 

daarom op de afgelopen studiedag verschillende cultuurindicatoren onderzocht en bepaald op 

welke indicatoren we onze focus willen leggen. Hierbij hebben we ook bepaald welke 

leerjaren werken aan welke indicatoren. 

Deze indicatoren worden onderverdeeld in verschillende categorieën: 

onderzoeken, creëren en reflecteren. 

We hebben geleerd wat de indicatoren inhouden en afspraken gemaakt om in de klassen te 

werken met deze indicatoren.  

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4, 5/6 en 7/8 hebben op deze manier inzicht gekregen in 

het gebruik van indicatoren en een houvast om kinderen te leren hoe ze een onderzoekende, 

creërende en reflecterende houding aan kunnen nemen, zodat alle kinderen van bs. De Veste 

met een brede basis in cultuur hun toekomst tegemoet gaan. 

 

 

 


