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U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal. We versturen het naar de mailadressen die in onze schooladministratie staan.
Zorg er in ieder geval voor dat wij uw goede mailadres hebben. Mocht u een wijziging in mailadres door willen
geven of een tweede mailadres dan is dat uiteraard mogelijk. Stuur in dat geval een berichtje naar
info@obsdewending.nl Vermeld er duidelijk bij wat de familienaam is en de voorna(a)m(en) van uw kind(eren).
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Welkom
In januari verwelkomen we Iris, Duuk en Romee bij ons in groep 1. Wij wensen
hen veel speel –en werkplezier toe!

Terugblik op Kerst
Op de avond van de laatste schooldag in december hebben alle groepen
genoten van een heerlijke kerstmaaltijd in de eigen groep. Alle klassen waren
prachtig versierd en iedereen had zijn best gedaan iets lekkers mee te nemen.
Daar werd samen heerlijk van gesmikkeld. Op de gang werden we getrakteerd
met livemuziek! Dit werd verzorgd door ons ‘huisorkest’ van Muziekvereniging
Roosendaal. De kerstviering werd sfeervol op het schoolplein afgesloten. Ons eigen
schoolkoor, onder begeleiding van juf Stephanie van Muzisens, heeft ons kippenvel
bezorgd. De leerlingenraad heeft samen met ons teruggekeken naar een mooi 2016.
Tot slot stuurde iedere groep voorzien van mooie wensen een ballon de lucht in.
We willen iedereen die geholpen heeft aan de voorbereidingen en uitvoering van
onze kerstactiviteiten heel hartelijk bedanken!

Van iedere groep is er een mooie kerstgroepsfoto gemaakt, kijk daarvoor op onze website onder “foto’s”
(wel even inloggen)
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Winter
We zijn het jaar begonnen met een gezellig samen zijn in de klas. Samen
proosten op het nieuwe jaar. Het nieuwe thema is 'Winter', zoals jullie
waarschijnlijk wel hebben gezien.
In samenwerking met de bewoners van Heerma State sluiten we het winterthema af.
Op vrijdag 27 januari wandelen we naar Heerma State en spelen daar een
spelcircuit rondom het thema ‘Winter’.
De bovenbouw zal in de ochtend een bezoek brengen, de onderbouw in de
middag. We spelen samen een spelletje en zingen samen een liedje. Ouderwetse
gezelligheid dus!
Om deze 'Winterdag’ compleet te maken, mogen de kinderen in de ochtend langs
de Koek & Zopie kraam (vanuit de OV geregeld) voor heerlijke warme
chocolademelk en wat lekkers. Deze dag krijgen kinderen uiteraard ook het
schoolfruit van die dag (eventueel nemen ze dit mee naar huis).

Hulpouders gezocht bibliotheek “de Leeswei”
Vrij lezen is een eenvoudige en effectieve manier om het plezier in lezen te
stimuleren. De kinderen maken kennis met verschillende soorten boeken,
tijdschriften en kranten, ervaren het plezier van stil een zelfgekozen boek lezen
en ontwikkelen hun smaak. Daarnaast zorgt het vrij lezen ervoor dat de
kinderen vooruitgaan in woordenschat, leesvaardigheid, tekstbegrip,
spellingvaardigheid en kennis van de wereld. Dit doet zich sterker voor naarmate de
kinderen gemotiveerder zijn om te lezen. Daarom staat het leesplezier bij vrij lezen
voorop: de leerlingen lezen wat ze graag willen lezen. Zo weet je als leerkracht zeker
dat het leesplezier continu gevoed wordt, waardoor de kans groter is dat kinderen
ook buiten school meer gaan lezen. Dan wordt de winst van het lezen nog groter,
zonder dat het extra tijd kost in de klas.
Vrij lezen vereist niet dat de kinderen het technisch lezen al onder de knie hebben.
Ook in de onderbouwgroepen kunnen kinderen vrij ‘lezen’, bijvoorbeeld door in de
leeshoek zelfstandig te bladeren in prentenboeken.
Alle reden dus om vrij lezen iedere dag op het rooster te zetten, in alle groepen,
opbouwend van 10 minuten in de onderbouw tot 30 minuten in de hoogste
groepen. Vrij lezen levert meer op als kinderen de kans krijgen om hun
leeservaringen te delen. Hier gaan we op in bij ‘praten over boeken’.
Wat levert het op?
• Vrij lezen heeft een positief effect op leesvaardigheid, schrijfstijl, woordenschat,
spelling en kennis van grammatica.
• Kinderen die een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat uitbreiden
met 1.000 woorden per jaar3 .
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De bibliotheek op school zorgt voortdurend dat het leesplezier gestimuleerd wordt
en is daarom ook elke dag tijdens de inloop geopend om vrij te lezen voor de
leerlingen van groep 4 tot en met 8. Daarnaast wordt er ook aan de
onderbouwleerlingen door hulpouders interactief voorgelezen om het leesplezier te
vergroten. Om deze continuïteit te waarborgen zijn wij op zoek naar extra
hulpouders op dinsdag of vrijdag!
Vindt u het leuk om op deze dagen te helpen in de LeesWei, laat het ons weten; mail
naar k.hoogervorst@obsdewending.nl

Enkele afspraken op een rijtje



 25 januari, MR vergadering
 27 januari, afsluiting project Winter
 31 januari, Wandel naar de Wending
 week van 30 januari, kijkgesprekken groep 1-2
6 februari, start thema carnaval “Alles Daanst”

Heeft u ook al gehoord dat het Norbertus
en Gertrudis vanaf schooljaar 2017-2018 een
nieuwe brugklasindeling gaan hanteren?
Lees hier verder!

Het volgende Ons Ding komt op vrijdag 10 februari uit!
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