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STAKING 30 EN 31 JANUARI 2020
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari hebben de onderwijsbonden weer een staking aangekondigd. Begin volgende week krijgt u bericht of onze school aan deze staking meedoet.
Aangezien op vrijdag 31 januari al een studiedag gepland staat en de leerlingen dus sowieso
al een vrije dag hebben, betreft het voor ouders en leerlingen van onze school alleen donderdag 30 januari.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het doel
van deze campagne is het bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen. Wij vinden het echter voor alle kinderen belangrijk dat er voorgelezen wordt, dus willen we het voorlezen in de hele school stimuleren. In alle klassen zal in deze periode extra
aandacht besteed worden aan het voorlezen.
Op de website www.nationalevoorleesdagen.nl vindt u wat meer informatie. Ook is vanaf 22
januari in de App Store en op Google Play: Moppereend, te downloaden. Daarnaast bevat de
app leuke spelletjes en een liedje bij het boek.

WAAROM IS VOORLEZEN ZO BELANGRIJK?
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van
een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen.
In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe
woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Door met je
kind te praten over het boek, wordt het kind gestimuleerd actief met taal aan de slag te
gaan. In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en
zich te concentreren. Voorlezen stimuleert ook de fantasie van het kind.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich
heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst,
dood, ziekenhuisopname etc.) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het
kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.
Het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en
vaste structuur in de dag geboden worden.
Het zou fijn zijn als u de komende tijd ook thuis extra aandacht besteed aan het voorlezen.
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NIEUWS VAN ONZE BIBLIOTHEEK
De boeken in onze bibliotheek worden gedeeltelijk vernieuwd.
Dit betekent dat alle boeken die nu uitgeleend zijn terug moeten in de bibliotheek. In de
week van 20 januari moeten alle boeken terug zijn, dat is al volgende week.
Er kan dan twee weken even niets geleend worden.
Kunt u ervoor zorgen dat uw kinderen, uiterlijk 27 januari, hun biebboeken mee terug nemen naar school?
We laten u weten wanneer er weer geleend kan worden.
Om toch lekker te kunnen lezen in de klas, mag uw kind een boek van thuis meenemen.
Dank u wel!

OVERSTEEKBRIGADIERS ZOEKEN NIEUWE COLLEGA(‘S)
Momenteel zijn we per direct op zoek naar iemand, die op donderdagmiddag na schooltijd
(14.45 – 15.00 uur) kan helpen met brigadieren. Uw kind(eren) kunnen, terwijl u deze belangrijke taak voor de veiligheid van onze kinderen uitvoert, even binnen wachten in de eigen groep. Meer info of aanmelden kan bij meneer Marc, telefoon 040-2441242 of m.vandenheuvel@bs-opbouw.nl

NIEUWS VAN DYNAMO JEUGDWERK
Dynamo jeugdwerk organiseert woensdag 19 februari in sporthal de Eckart een Real Life
Fortnite Tournament! Win jij en krijg jij de titel als beste Real Life Fortnite player van Woensel? Kijk voor meer informatie op www.dynamojeugdwerk.nl/sport/real-life-fortnite
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief meer informatie hierover.

INLOOPAVOND MAANDAG 20 JANUARI
A.s. maandag is tussen 18.30 en 19.30 uur de jaarlijkse inloopavond op school. Afgelopen
dinsdag heeft uw kind hiervoor een uitnodiging meegekregen. U bent van harte welkom.

STENENPROJECT GROEP 7 EN 8
Op vrijdagochtend 24 januari staat voor de kinderen van groep 7 en 8 het stenenproject op
de planning. Dit wordt georganiseerd door de natuurcommissie van onze school.
De kinderen leren deze ochtend onder andere hoe steen ontstaat, welke soorten steen er
zijn en ze mogen zelf een fossielafdruk maken.
D.m.v. een oproep in het Ouderportaal willen we ouders van groep 7 en 8 vragen voor hulp.
Per groep duurt de activiteit ongeveer een uur.

HELP JE KIND GOED OP WEG MET PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LUMENS
Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de basisschool.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier
waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd
om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de
Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
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Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en
werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de
thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer Ural
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch
medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij.

Met vriendelijke groet,
Hacer Ural
Pedagogisch ondersteuner
06 30885642
h.ural@lumenswerkt.nl

TOETSWEKEN (HERHALING)
Vanaf deze week staan de toetsweken op school gepland voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen maken in de maand januari op verschillende momenten toetsen van Cito die verwerkt
worden in het leerlingvolgsysteem (LOVS). Wij willen u vragen om bv. dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen, zodat uw kind(eren) niet naderhand toetsen hoeven in te halen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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