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Jaarplanning
Als bijlage is ook alvast de jaarplanning voor komend schooljaar toegevoegd.
Kindgesprekken
Het rooster van de kindgesprekken, maandag 3 september, heeft u al eerder via de mail
ontvangen.
Kleuters laatste schooldag
De kleuters mogen de laatste vrijdag voor de vakantie eigen speelgoed meenemen.
Aanpassing schooltijden
Enige tijd geleden hebben we een tevredenheidspeiling over het continurooster
afgenomen bij leerlingen en leerkrachten. De uitslagen hiervan zijn in het team en de MR
besproken.
Het grootste deel van alle doelgroepen is zeer tevreden met het rooster. Als grootste
aandachtspunt komt naar voren dat er te weinig tijd is om te eten en buiten te spelen.
Daarom hebben we besloten om de pauze een kwartier langer te maken. Dit betekent dat
de kinderen volgend schooljaar om 14.15 uur naar huis gaan i.p.v. 14.00 uur.
Daarnaast was er behoefte aan meer en nieuw buitenspeelgoed. Dit gaan we komend jaar
oppakken met een nieuw op te zetten Leerlingraad.
Koptelefoons
De leerlingen werken steeds vaker achter laptops, waarbij ook koptelefoons nodig zijn.
Met de laptops gaan de kinderen voorzichtig en zuinig om, maar wij merken dat de
weinige koptelefoons die er zijn vaak ook maar een kort leven is gegund. Hierbij het
verzoek of de leerlingen komend jaar vanaf groep 3 een eigen koptelefoon mee kunnen
nemen. Zo hebben zij meteen allemaal iets wat zij zelf lekker vinden zitten. Het ene kind
houdt namelijk niet van iets groots op het hoofd, de ander vindt oortjes niet prettig. Wel de
vraag of het ‘simpele’ koptelefoons of oortjes kunnen zijn, en niet iets draadloos of wat
werkt via bluetooth. Microfoons eraan zijn ook niet nodig. De leerkrachten gaan in het
nieuwe schooljaar met de groepen zorgen voor een mooi opbergsysteem.

Klippan bank
In groep 3/4 staat een Klippan bank van Ikea. Heeft iemand nog toevallig een hoes over
die voor dit bankje geschikt is? Graag even doorgeven aan Milou.
Kids leesclub
Afgelopen weken heeft de Kids Leesclub gedraaid op de PC Hooftschool. Elke maandag
kwamen kinderen en vrijwilligers na schooltijd bij elkaar om gezellig te lezen en spelletjes
te doen met taal. Samen kozen ze een boek uit en gingen aan de slag, samen lezen en
elkaar voor lezen. De vrijwilligers konden bijhouden wat er allemaal goed ging en wat er
geoefend kon worden; de week erop konden we daar mee verder.
Om te zien hoe de kinderen en vrijwilligers samenwerkten en een band opbouwden was
een prachtige ervaring. Hoe enthousiast iedereen binnenkwam en elkaar op de hoogte
hield met mooie verhalen en nieuws; de Kids Leesclub was zo echt een plek van
ontmoeting tussen generaties.
Al gauw kwamen er berichten binnen van de kinderen; mooie cijfers voor taal, begrijpend
lezen en dictee. Ook konden we zien dat de kinderen zich steeds beter konden
concentreren, ook na schooltijd. Dat is natuurlijk ontzettend knap! Iets om trots op te zijn
en dat zijn we zeker!
Met oog op het succes van afgelopen weken gaan we graag door met de Kids Leesclub in
het nieuwe schooljaar. Elke week samen lezen, lekker kletsen en taalspelletjes doen.
Plezier en ontwikkeling gaan zo hand in hand.
Wilt u uw kind ook opgeven? Vraag naar de Kids Leesclub bij Annette Schouten of neem
contact op met Floortje de Vos, kinderwerker van Versa Welzijn, via: fvos@versawelzijn.nl
of 06-30257903

Dit was de allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het team van De PCHooftschool wenst iedereen
via deze weg alvast een hele fijne zomer!!!

Maandkalender
week 29

16-7 Groep 8 afscheidsavond
18-7 Wenuurtje
20-7 Start zomervakantie om 12.00 uur

