
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 11 ( 18 januari 2018) 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Oudertevredenheidspeiling 
Jaarlijks peilen we uw mening over de school. Ook dit schooljaar zijn we benieuwd 

naar uw mening over de school. In de ontwikkelingsplannen die we maken voor De 

Veste willen we graag uw mening meenemen.  

Daarbij willen we u verzoeken om vragen die over 

het functioneren in de groep gaan, te kiezen voor 

de groep van uw OUDSTE kind. 

Maandag 22 januari krijgt u een uitnodiging via 

de mail om deel te nemen aan deze 

tevredenheidspeiling 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.  

Leesavontuur 
Gelukkig gaan we nog even door met het nieuwe thema ‘Raar maar waar!’. Deze 

tweede periode van 10 weken start op donderdag 25 januari en duurt tot en met 

donderdag 5 april 2018. Alle kinderen die nu hebben 

deelgenomen zien we graag terug voor deze tweede 

periode. Voor uw kind(eren) levert dat het meeste 

effect op. Zijn er nog plaatsen vrij in de groepen, dan 

kunnen daar nog kinderen voor inschrijven. 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?  
 

 

woorden per jaar extra leert?  

omdat hun woordenschat te laag is?  

oor het vergroten van kansen op een succesvolle 

schoolcarrière?  

 

-emotioneel vlak?  
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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. 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? Het leesavontuur heeft al op een aantal scholen plaatsgevonden. 

We zijn aan de slag gegaan om het plezier in verhalen, boeken en lezen weer te 

ontdekken. We hebben dit gedaan aan de hand van allerlei leuke en leerzame 

activiteiten, zoals:  

 

 

 

 

 

 

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.  

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 profijt van heeft!  

Praktische informatie Vanaf donderdag 25 januari gaat de tweede periode van het 

leesavontuur voor kinderen uit de groepen 4/5 en 6 t/m 8 van start, voor de duur 

van 10 weken. De leesconsulenten van de Bibliotheek Midden-Brabant zijn op 

donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur op school aanwezig en werken met 

groepen van maximaal 12 kinderen.  

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, kinderboeken-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 ons een uitnodiging voor een 

ouderbijeenkomst. Verder kunt u het leesavontuur van uw kind volgen via een 

digitaal prikbord en een nieuwsbrief. Ook wordt u uitgenodigd om bij een 

workshop aanwezig te zijn.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Durft u het avontuur aan? Geef uw kind dan op via de eigen leerkracht of de 

contactpersoon voor het leesavontuur op uw school: 

natasjavannijnatten@bsdeveste.nl  

 

Kascontrole ouderraad 
De kascontrole zit er weer aan te komen dus zijn we op zoek naar ouders die deze 

controle mee uit willen voeren. Via 

de ouderraad mail, 

ouderraad@bsdeveste.nl kunt u zicht 

hiervoor opgeven. Samen met de 

penningmeester zal daarna gekeken 

worden naar een passende datum.   

 

Alvast bedankt 

Mariska  
 

 

Inloopmoment 
  

Al geruime tijd werken we op school met het inloopmoment. 

De zoemer gaat al om 10 voor half 9 en leerlingen kunnen dan naar binnenkomen. 

  

Ouders zijn ’s morgens ook welkom om: 

 Even te kijken waar uw kind mee bezig is; 
 Een korte vraag/opmerking aan de leerkracht stellen. 

  

Wij willen u vragen om dit moment ook kort te houden, zodat we ook echt om half 

9 met de lessen kunnen beginnen. 
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