Een goede basis
voor nu en later!
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Nieuws uit de school
Nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei gaat de nieuwe AVG-wetgeving in.
De Europese regels rondom privacy gaan dan
gelden en dat heeft ook gevolgen voor de
scholen.
Eén van de belangrijkste regels is dat wij geen
persoonsgegevens van kinderen (foto’s, adressen,
namen e.d.) online meer mogen publiceren, tenzij
u ons daar expliciet en schriftelijk toestemming
voor geeft. Aan het begin van ieder schooljaar
zullen we voortaan een brief opstellen, waarin we
die toestemming van u vragen.
De nieuwe wetgeving heeft in ieder geval direct
gevolgen voor de website van de school. De
fotomap zal verwijderd worden. Er zijn nu al heel
wat gezinnen die hebben aangegeven geen foto’s
meer van hun kinderen op internet te willen
hebben. Daar hebben we begrip voor. Het is voor
ons ondoenlijk om per foto/kind te kijken wat we
wel en niet mogen plaatsen.
Ook zullen we de website en schoolgids kritisch
bekijken en waar nodig gegevens aanpassen. De
maandelijkse nieuwsbrief, zullen we voortaan
zonder persoonsgegevens op de website
plaatsen.
Wij weten echter dat de fotorubriek op onze
website de meeste bezoekers heeft. Veel ouders
vinden het leuk om te kijken naar foto’s van
schoolactiviteiten. We onderzoeken daarom de
mogelijkheden om op een veilige manier foto’s

van activiteiten met u te kunnen delen. U hoort
daar binnenkort meer van.

Eén ding willen we nog benadrukken. Tijdens
schoolactiviteiten worden ook vaak foto’s
gemaakt door ouders. Deze foto’s mogen alleen
voor uzelf gebruikt worden. Plaatst u ze op bijv.
facebook, zorg er dan voor dat alleen uw eigen
kind er op staat en niet een ander kind.
We hopen op uw begrip voor de keuzes die we
als school maken!
Terugblik Koningsspelen
Op 20 april was het een stralende dag. De zon
scheen heerlijk en er heerste een gezellige sfeer
op school. Na het zingen bij de vlag hebben we
lekker gegeten in de klas. De Jumbo heeft een
gezond ontbijt gesponsord, waar we van mochten
genieten. We willen de Jumbo in Lienden daar
hartelijk voor danken!!
Vervolgens gingen de groepen 6 t/m 8 naar het
sportveld en hebben daar heerlijk gesport en
allerlei spellen gedaan. Het was warm, maar we
genoten van het mooie weer en goede sfeer. De
groepen 1 t/m 5 hebben in de wijk 10
verschillende vossen gezocht. Dat ging gelukkig
goed. Alle kinderen kregen ook wat lekkers.
Een speciaal woord van dank aan alle
ouders/verzorgers die geholpen hebben als vos,
begeleider van een groepje of op het sportveld.
Zonder u hadden we dit niet kunnen organiseren.
Fijn dat u ons wilde helpen, dank voor uw
betrokkenheid. Ook een woord van dank aan de
oudercommissie, die op de achtergrond er voor
zorgde dat alles goed verliep.
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Gespreksavonden groep 1 en 2
Op 24 en 28 mei zijn er gespreksavonden voor
groep 1 en 2. U ontvangt hiervoor vanzelf een
uitnodiging. Van harte welkom.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u …
… de schoolreisbrief. Deze is bestemd voor de
kinderen van groep 3 t/m 7.
… een flyer over meeleefgezinnen.
Betrokkenheid
We vinden het fijn om goed contact met u te
hebben. Daarvoor zijn geplande momenten, maar
schroom niet om tussentijds contact op te nemen
als er wat is. We staan als team voor u klaar, ook
als het gaat om uw vragen, klachten of
opmerkingen. En vindt u het leuk om eens over
het schoolbeleid mee te praten onder het genot
van een kop koffie? Neemt u dan gerust contact
op met ondergetekende.
En verder is en blijft ons uitgangspunt:

Bent u tevreden over ons, vertel het anderen.
Heeft u een vraag of klacht? Laat het niet liggen
bij het hek of in de (groeps)app, kom naar ons
toe!

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Tot slot
De meivakantie ligt voor ons. Op maandag 7 mei
verwachten we de kinderen weer op school. Met
Hemelvaart (en de vrijdag erna) en de tweede
Pinksterdag zijn de kinderen vrij.
Goede vakantie!
Met vriendelijke groet, namens het team,
J. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.

Hemelvaart en Pinksteren
In de maand mei vieren we Hemelvaart en het
Pinksterfeest. Christelijke heilsfeiten die nogal
eens onderbelicht blijven. Toch mogen we juist
op school stil staan bij wat het betekent dat Jezus
nu in de hemel is en wat Hij daar voor ons wil
doen. Hij is daar om voor ons te bidden en Hij
maakt daar plaatsen gereed voor ieder die in
Hem gelooft. Wat een troost mag dat geven voor
de toekomst! Zoek uw en jouw redding daarom
bij Jezus alleen.
Met Pinksteren mogen we denken aan de
uitstorting van de Heilige Geest. Daarbij past
mooi het onderstaande lied/gebed:
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
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In the picture: Lezen op school (en thuis!)
Lezen op school
Eén van de belangrijkste vakken op school is lezen. In alle
groepen wordt er op verschillende manieren aandacht gegeven
aan leesonderwijs. In de kleutergroepen is voorlezen een belangrijk
onderdeel. Kinderen luisteren naar verhalen, lezen prentenboeken,
ontdekken nieuwe woorden en zijn op een spelende manier bezig met letters en woorden. In groep
3 wordt de echte basis gelegd door het leren lezen, waarvoor we de methode Veilig Leren Lezen
gebruiken. Op allerlei manieren worden er vervolgens zoveel mogelijk leeskilometers gemaakt. Een
goed leesniveau is cruciaal voor het volgen van de vakken in de hogere groepen. Vanaf groep 4
worden andere vormen gebruikt voor het leesonderwijs: begrijpend lezen, LIST-lezen (Lezen-is-Top),
studerend lezen, stillezen, duo of tutor lezen, voorlezen enz. Kortom, op vele manieren is lezen een
belangrijk item binnen de school.

Bibliotheek op school
Op school hebben we een mooie bibliotheek. Alle kinderen mogen daar (gratis!) gebruik van maken.
Ze kunnen boeken lenen voor in de klas (vanaf groep 3), maar ze mogen ook boeken meenemen
voor thuis. De kleuters kunnen iedere vrijdag een prentenboek uitkiezen en meenemen.
Verder zijn er ook gezinnen lid van een bibliotheek in het dorp of in de buurt. In Lienden zit een
vestiging van de Karmac bibliotheek. Ook in Rhenen, Veenendaal en Tiel zijn bibliotheken waar veel
goede boeken te lenen zijn. Veel jeugdabonnementen zijn bovendien gratis. Maak er gebruik van!

Lezen thuis
We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen
niet alleen op school lezen, maar ook thuis. We
merken dat het per kind heel erg kan verschillen
hoeveel en hoe vaak er wordt gelezen. Sommige
kinderen 'verslinden' boeken, en anderen moet je
er echt toe dwingen. Toch is thuis (voor)lezen heel
waardevol voor de lees- en woordenschatontwikkeling.
Hoe vroeger er begonnen wordt met (voor)lezen, hoe
vlotter de leesontwikkeling op gang komt. En we beseffen het: in deze tijd, waarin schermpjes en
smartphones niet meer zijn weg te denken, valt lezen niet mee. Toch hopen we dat veel kinderen
blijven genieten van een goed boek, daar wordt je alleen maar wijzer van.

Logopedie
Soms kan het voorkomen dat leerlingen nog moeite hebben met bepaalde klanken of uitspraak van
woorden. We proberen dit vroegtijdig te signaleren op school. Vaak wordt dan het advies gegeven
om logopedie in te schakelen. Want ook hiervoor geldt: hoe eerder kinderen geholpen kunnen
worden, hoe beter en effectiever het is.
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Beleid op school
Dit schooljaar hebben we als team een 'leesontwikkeltraject' gevolgd. Twee keer hebben wij tijdens
een studiedag, onder leiding van een specialist, nagedacht over het verbeteren van ons leesonderwijs.
Alle collega's zijn ook bezocht in de les en hebben tips gekregen om de leeslessen te verbeteren. We
zullen tevens blijven investeren in nieuwe boeken op school. Binnen onze school hebben we ook een
'leerteam lezen'. Drie collega's coachen de andere leerkrachten op het gebied van leesonderwijs.
Daarnaast zullen we meer aandacht geven aan de basis: kinderen die aangemeld worden als ze drie
jaar zijn krijgen vanaf volgend schooljaar een prentenboek als leescadeautje!

Kan ik thuis nog wat doen?
1) Stimuleer het gebruik van de bibliotheek.
2) Lees lekker veel voor.
3) Een leuke site met veel tips: www.taalbegintthuis.nl.
4) Houd uw zoon of dochter niet van lezen? Werk met een stickerkaart. Na iedere bladzijde of na ieder
hoofdstukje mag een sticker geplakt worden. Stimuleer op een positieve manier. Liever elke dag een
kort leesmoment dan één keer per week een uur. Het moet vooral leuk blijven!
5) Krijgt uw zoon of dochter gericht huiswerk mee van school voor lezen? We zullen dit voorzien van
een goede instructie. Komt u er niet uit of heeft u vragen, schroom niet om contact op te nemen met
de leerkrachten of IB-ers. Samen staan we voor de leesontwikkeling van uw kind!

Vakantierooster 2018 – 2019
Studiemiddag
vrijdag 19 oktober 2018
Studiemiddag
donderdag 22 november 2018
Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag
maandag 7 januari 2019
Studiedag
vrijdag 22 februari 2019
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart
Studiemiddag
dinsdag 19 maart 2019
Goede Vrijdag
vrijdag 19 april 2019
Pasen/meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie
10 t/m 14 juni 2019
Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus 2019
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Maandkalender
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29 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
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5 juni
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7 juni
8 juni

Luizencontrole

Gr. 1-2 Psalm 134 : 3
Gr. 3-8 Psalm 47 : 3a

EHBO-examen groep 8
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Moederdag
Gr. 3-8 Psalm 47 : 3b

Juffendag
Gebedsgroep op school
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag

Schoolreis groep 3-7

Zending
De afgelopen periode hebben we
gespaard voor stichting HVC met het
zendingsgeld. De opbrengst hopen we in
de volgende nieuwsbrief te vermelden.
Na de meivakantie starten we met het
sparen voor stichting MAF. De MAF
(Mission Aviation Fellowship) is een
internationale organisatie die met kleine
vliegtuigjes hulp biedt in onbereikbare
plaatsen op deze wereld. Hun drijfveer is
de liefde van God. Heel veel mensen
kunnen via de MAF hulp krijgen, in de
vorm van medicatie, voedsel, onderwijs,
lectuur en het Evangelie. Tot de
zomervakantie steunen we de MAF met
het zendingsgeld wat de kinderen op
maandagmorgen mogen meebrengen.

Gr. 3-4 105 : 3a
Gr. 5-8 Psalm 97 : 7a

Rapportavond 1 (groep 1 en 2)

Rapportavond 2 (groep 1 en 2)
Gr. 3-4 105 : 3b
Gr. 5-8 Psalm 97 : 7b

Inleveren rapporten

Gr. 3-4 Psalm 133 : 3
Gr. 5-8 Psalm 89 : 1

EHBO-examen
Op 9 mei zullen de jongens en meiden van
groep 8 EHBO-examen afleggen. Druk is er
geoefend en veel is geleerd. Het geeft een
goed gevoel dat er zoveel kennis en kunde
op EHBO-gebied in de school aanwezig is!
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