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Nieuwe leerlingen
Op maandag 6 maart is Isabella in groep 6 gestart. Zij
is verhuisd van Amersfoort naar Soest. Op 13 maart is
Rossana gestart in groep 3. Zij is verhuisd van
Hoevelaken naar Soest. Wij wensen Isabella en
Rossana veel succes bij ons op school.
Kanjer van de maand is Dielli uit groep 8
We hebben weer een kanjer uit groep 8, omdat Dielli
de afgelopen weken een verandering in gedrag en
werkhouding heeft laten zien. De kinderen uit groep

7/8 en de juffen vinden dan ook dat hij de kanjer van
de maand moet worden. De leerlingen geven de
volgende redenen waarom Dielli een kanjer is:
 Hij is rustig en relaxed
 Hij is goed gemotiveerd om te werken
 Hij heeft doorzettingsvermogen
 Hij heeft humor
 Hij is behulpzaam
 Hij is goed in zijn werk
 Hij is positief
 Hij heeft een betere werkhouding
 Hij is aardig
 Hij werkt hard
Paaslunch
Donderdag 13 april hebben we weer een gezellige
Paaslunch. Met z’n allen gaan we heerlijk genieten van
broodjes, beleg en een gekookt eitje. Daarom het
verzoek om je kind vanaf maandag 10 april een bord,
beker en bestek mee te geven naar school. Graag in
een plastic tasje met naam erop. De kinderen hoeven
die donderdag dus niet hun eigen lunch mee te nemen,
maar krijgen een lunch van school. Ze zijn deze dag
gewoon om 14.30 uur uit.
Koningsspelen 2017: Feest!
Op vrijdag 21 april doen we weer mee aan de
Koningsspelen. Het thema is dit jaar: Feest! En dat
komt goed uit, want onze school bestaat op 4 april 95
jaar, dus dat wordt dubbel feest. We starten de dag
met een feestelijk ontbijt in alle klassen. Daarna volgt
er een spetterende opening op het schoolplein, waarbij
er gezongen en gedanst gaat worden op ‘Okido’ van
Kinderen Voor Kinderen. Vervolgens zullen we starten
met allerlei leuke sport- en spelactiviteiten buiten op
het plein en het veld. We hopen op een gezellige,
sportieve en zonnige dag. We zijn nog op zoek naar
ouders/verzorgers die het leuk vinden om te komen
helpen. Bij de klassen hangen intekenlijsten waarop je
je naam kunt schrijven.
Begrijpend luisteren
In de groepen 1, 2 en 3 wordt veel aandacht besteed
aan begrijpend luisteren. Het is belangrijk dat jonge

kinderen plezier hebben in luisteren. Bij begrijpend
luisteren wordt de basis gelegd voor begrijpend lezen.
Leren begint met luisteren. Met behulp van onder
andere prentenboeken leren jonge kinderen na te
denken over de inhoud van teksten en betekenis te
geven aan teksten. Tevens wordt de woordenschat
vergroot door samen te praten over de tekst en de
illustraties van het boek. Wij leren de kinderen
bewust en effectief te luisteren. Concentratie,
aandachtig luisteren en lichaamstaal zijn onderdelen
van een goede luisterhouding. Voorlezen is enorm
belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de
kennis van taal. Voorlezen helpt kinderen de wereld te
ontdekken. Van voorlezen krijg je kinderen die later
heel graag zelf lezen. Thuis kunnen jullie je kind(eren)
helpen door dagelijks voor te lezen. Het plezier zit
voor jonge kinderen in de herhaling. Van sommige
prentenboeken krijgen kinderen maar geen genoeg. Bij
de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de
tweede keer is het een feest der herkenning, bij de
volgende keren krijgen ze oog voor detail en
ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.
Voorlezen is samen doen. Samen plaatjes kijken.
Kinderen die vroeg kennis maken met boeken blijken
later taalvaardiger, lezen sneller en met meer plezier,
kunnen zelfs beter rekenen en zijn vaker lid van de
bibliotheek. Enthousiaste voorleesouders brengen
enthousiaste leeskinderen voort. We zijn samen
verantwoordelijk voor de (school) ontwikkelingen van
onze kinderen en hebben als doel dat kinderen goede
begrijpend lezers worden.
Van de oudervereniging
De leden van de OV treffen momenteel
voorbereidingen voor de Paaslunch op 13 April. Dit
betekent het paaspak voor de paashaas reserveren en
ophalen, zakjes met chocolade eitjes voor alle
kinderen maken om te verstoppen op het schoolplein,
boodschappen halen... en op de dag zelf zorgen dat het
allemaal bij de kinderen in de klas komt op een
feestelijke manier. De juffen zullen nog wel een ouder
aanschieten met de vraag om eieren voor de klas te
koken. De week erna staan de Koningsspelen al weer
voor de deur. Leerkrachten Bianca en Jennifer
verzinnen een spelletjescircuit, een mascotte en wat
nog meer nodig is. Mocht er een ouder zijn die deze
juffen wilt helpen, dan horen zij dat graag. Verder
doet een OV-lid boodschappen. Via intekenlijsten bij
de klaslokalen zullen ouders worden opgeroepen om
groepjes kinderen te begeleiden bij de spelletjes.
De volgende OV-vergadering vindt plaats op dinsdag 9
mei om 20 uur in de lerarenkamer.

Terugblik koffieochtend met de directie
Op maandag 13 maart waren alle groepen
vertegenwoordigd op de koffieochtend. Er was een
open gesprek met vele tips over onder andere het
helpen bij huiswerk maken. Moeder Sude (groep 8)
vertelde over de huiswerkhulp op woensdagmiddag bij
Balans. De moeder van Yuri (groep 8) vertelde hoe leuk
ze het vindt om te helpen bij de tussenschoolse
opvang. Ze vindt dat onze kinderen erg leuk spelen met
elkaar en dat er genoeg materiaal is. Verder hebben
we gesproken over de wegwerkzaamheden rondom de
school en dat we met het team een vergadering
hebben over de visie van de school. Hoe ziet het
onderwijs er over vijf jaar uit? Wat hebben onze
kinderen aan kennis en vaardigheden nodig? Het kind
zal altijd ons uitgangspunt zijn. De volgende
koffieochtend is donderdag 18 mei. Ik hoop dan nog
meer ouders te treffen om tips, ideeën en/of
verbetersuggesties met school te delen. Dank aan
Annemieke, moeder van Vincent groep 1, voor de
heerlijk brownies die zij had gebakken voor deze
geslaagde koffieochtend.
Oudertevredenheidsonderszoek
Het goede nieuws is dat op dit moment 41% van de
ouders/verzorgers het onderzoek hebben ingevuld.
Wij roepen alle ouders op die dit nog niet ingevuld
hebben dit wel spoedig te doen. Heb je hulp nodig?
Laat het ons weten. Saskia van de administratie helpt
je graag. Wij willen graag de kwaliteit van ons
onderwijs blijven verbeteren en daar hebben we jullie
mening en tips bij nodig.
Korfbaltoernooi groep 5/6
Afgelopen zaterdag heeft groep 5/6 met 2 teams
meegedaan aan het korfbaltoernooi. De coach van
team 1 was de moeder van Cas en de coach van team 2
was de oma van Ayla. Allebei waren ze erg goed in het
coachen van onze teams. We moesten 4 wedstrijden
spelen en het eerste team kwam in de halve finale
terecht. Hierdoor moest dit team een 5 e wedstrijd
spelen. Helaas werd er verloren en werd team 1 vierde.
Ondanks dat hebben we een hele leuke middag gehad!
Meedoen vinden wij belangrijker dan winnen.

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn weekend. Anja Luitjes

