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Werkzaamheden
Helaas is er bij de werkzaamheden aan het riool wat fout gegaan. Het was de bedoeling
dat de oude rioolbuizen zouden worden ingespoten met een soort PUR schuim maar
helaas is dit ook bij de school gedaan. Dit betekent dat het hele afvoersysteem vernieuwd
moet worden. Tijdens deze werkzaamheden is ook de internetkabel geraakt waardoor we
ook geen internet meer hadden. De kinderen hebben deze twee dagen gebruik moeten
maken van de toiletten bij de kleuters en in de gymzaal.
Wij hopen dat het maandag allemaal weer is verholpen.
Schoolfruit
Het is weer gelukt om via het Steunpunt EU schoolfruit drie dagen per week gratis
fruit/groente aan de kinderen te kunnen aanbieden. Vanaf volgende week krijgen alle
kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de kleine pauze dit aangeboden. Op
maandag en dinsdag moeten ze nog wel gewoon zelf iets meenemen. Deze actie loopt
door tot aan de meivakantie.
Schaatsen
Vrijdag 8 december gaan de groepen 4 t/m 8 schaatsen i.p.v. gymmen.
Kinderen mogen eigen schaatsen meenemen (geen Noren) of kunnen die lenen
bij de schaatsbaan. Wij gaan naar de schaatsbaan in Nederhorst den Berg.
Om er te komen hebben we ouders nodig die kunnen en willen rijden. Geef u op bij de
klassenouder van groep 7/8 (ook voor groep 6) en groep 5/6 (voor groep 4/5).
Tijden;
Groep 6/7/8 9.00-10.15 uur
Groep 4/5 10.15-11.30 uur
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Voor groep 8 komt er op woensdag 22 november om 19.00 uur een
informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. Dit gaat o.a. over de
aanmeldingsprocedure van komend schooljaar. Voor kinderen en ouders
van groep 8 is deze avond verplicht. Ouders en kinderen van groep 7 mogen komen. Voor
hun is het facultatief.

Leestoetsen
Onze IB-er heeft de afgelopen week alle kinderen van de groepen 4 t/ m 7 getoetst. Uw
kind heeft hier ongetwijfeld al over verteld.
Elke kind is bij juf Annette langs geweest voor een kennismakingsgesprek. De kinderen
hebben o.a. verteld over het boek wat ze nu aan het lezen zijn, hoe vaak ze lezen en
hoeveel plezier ze beleven aan het lezen van boeken. Heel veel kinderen houden
gelukkig van lezen en doen dit dan ook regelmatig thuis. Meestal voor het slapen gaan in
bed.
Voorlezen blijft ook een fijne activiteit.
Op school lezen we natuurlijk allemaal elke dag. We zijn bezig met technisch lezen,
studerend lezen,  begrijpend lezen en lekker wegduiken in een boek uit de bibliotheek.
Dat is goed terug te zien in de toetsresultaten van onze school. Hier zijn we dan ook heel
blij mee. We zien een mooie groei bij veel kinderen individueel en dus ook op
groepsniveau. In januari worden weer alle kinderen getoetst en meten we de vorderingen
opnieuw.
We wensen iedereen veel leesplezier toe!
November  2017: Tutorlezen op de PCHooft  gaat  beginnen!.
Elk kind leert op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. De aanpak die wij op
school hanteren speelt hier zo goed mogelijk op in. Onze taal/spelling methode Taal en
Spelling in Beeld en de leesmethodes Veilig Leren Lezen,  Leesparade  en Lezen in
Beeld, die wij gebruiken zijn hierop uitstekend ingesteld. Zo zijn wij goed in staat om alle
kinderen te begeleiden in hun taal- en leesontwikkeling op verschillende niveaus.
Sommige kinderen hebben het leren lezen razendsnel onder de knie. Andere kinderen
hebben gewoon meer tijd en hulp nodig om hun leesvaardigheden te oefenen. Ook goed.
Voor deze laatste groep kinderen organiseren wij op school o.a.“tutorlezen”.
Op dinsdagochtend  kunt u kinderen uit groep 8 een leerling uit groep 4  zien ophalen om
samen in de hal te gaan lezen. Alle andere kinderen lezen in die tijd samen met hun eigen
leerkracht in de klas. Kinderen uit groep 3 gaan in januari beginnen met tutorlezen.
De tutoren hebben hiervoor een training gehad van de IB-er, juf Annette.  De kinderen van
groep 8 hebben geleerd hoe ze samen met de leerling moeten lezen, hoe ze het beste
complimentjes kunnen geven en hoe ze zo positief mogelijk kunnen reageren als er een
foutje gemaakt wordt. Een leuke en leerzame manier om coachen te leren!
Zij houden samen met hun leerling een administratie bij met een sticker beloning. Zij
hebben deze taak voor een periode van 6 weken vrijwillig op zich genomen.  Daarna
komen er weer andere tutoren.  Tutorlezen is dus een onderdeel van het leesonderwijs op
onze school en is tevens een hele mooie vorm van coöperatief leren.
De kinderen gaan lezen met de effectieve leerstrategie ”Voor, Koor, Zelf”. Eerst een stukje
tekst voorlezen terwijl de leerling meeleest, de moeilijke woorden worden besproken
(woordenschat training), daarna gaan ze samen ( in koor) hetzelfde stukje tekst lezen en
vervolgens gaat de leerling het goed geoefende stukje tekst alleen lezen. Op 3 manieren
hetzelfde stukje tekst oefenen. Succes gegarandeerd! Het plezier in lezen wordt zo ook
weer extra gestimuleerd. Het is tenslotte een heel erg fijn gevoel voor kinderen als
zelfstandig lezen vlot en goed gaat.
De tutoren sluiten hun taak na deze periode af met juf Annette. Alle ervaringen worden
uitgewisseld en dat is ook weer heel leerzaam. Zij krijgen als dank een welverdiende
“Oorkonde Tutorlezen” uitgereikt door de kinderen uit groep 4.

 Het is heel mooi om te zien dat kinderen, die ooit zelf geholpen zijn met het lezen, nu
uitgegroeid zijn tot heuse ervaringsdeskundigen en zeer gemotiveerde tutoren. De
kinderen uit groep  8 zijn  razend enthousiast om deze taak op zich te nemen.
Voor thuis is deze zeer effectieve manier van samen hardop lezen natuurlijk ook van harte
aan te bevelen! Deze methode wordt sterk geadviseerd door de dyslexiespecialisten.
Hardop lezen is gewoon nog steeds de beste manier om goed te leren lezen.
We wensen iedereen heel veel plezier met lezen toe!!
Hulpouders bibliotheek
We zijn dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen onze bibliotheek verder op
orde te krijgen. Lezen is een feestje en daar horen uiteraard leuke en mooie boeken bij,
die aantrekkelijk worden gepresenteerd aan de kinderen. .
We gaan ook nieuwe  boekjes aanschaffen voor de kinderen van groep 3 en 4 en die
moeten worden voorzien van een gekleurd stickertje. De kinderen kunnen dan heel
gemakkelijk het juiste boek op hun eigen niveau vinden. Hoe eerder klaar, hoe sneller de
kinderen er mee aan de slag kunnen!
De tijden zijn flexibel, zodat dit geen belemmering hoeft te zijn.
De koffie en wat lekkers erbij staan voor u klaar!!
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij onze IBer, juf Annette.
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