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Datum
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Vr 7 april
Do 13 april
Do 13 april
Vr 14 april
Ma 17 april

Palmpasen
Paasviering
Nieuw Ridderspoor
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij

Joris

Kon. Karel

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
In dit Ridderspoor een terugblik op de Grote Rekendag en op de prachtige resultaten van de
leesmonitor van de Schoolbibliotheek. Ook aandacht voor de het prentenboek De Gruffalo.
Verder vragen we uw aandacht voor regels rond fietsen bij onze pleinen en extra toezicht op het
Koning Karelpad. Ook zoeken we pluizenouders en tippen we u over een interessante avond in de
Flint van SWV De Eem.
Ik wens u veel leesplezier.
Hans Wessels

Grote Rekendag 2017
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd, een dag voor alle basisscholen in Nederland
(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar
vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek.
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen
leuk!
Vorige week woensdag was het zover en hebben we met
de hele school meegedaan aan de Grote Rekendag. Het
thema was dit jaar: meten, bewegen en construeren.

Groep 1/2 ging aan de slag met meten en schatten. Groep 3 en 4 deden spelletjes met getallen
zoals vingertwister, getal gooien en leeftijd kleuren.
In de groepen 5 t/m 8 is de rest van de dag gewerkt aan het ontwerpen van een vakantiehuisje en
een vakantiepark. De kinderen hebben erg genoten en hadden eigenlijk nog wel langer willen
doorwerken. Kortom: het was een geslaagde dag!
Désirée Jautze, rekenspecialist

Toezicht op het Koning Karelpad plein
De politie houdt de komende tijd extra toezicht op ons schoolplein aan het Koning Karelpad.
Onlangs is een paar keer geprobeerd een vuurtje te stoken op het plein. We hebben overleg
gehad met de wijkagent en de politie houdt een oogje in het zeil. Mocht u rondom een van onze
locaties iets verdachts zien, dan vragen wij en de politie u om direct 112 te bellen. Zo hopen we
herhaling te voorkomen.

Marga van Ede
Na haar ongeval en een periode thuis is onze teamleider Marga van Ede weer aan het reintegreren. De komende periode zal ze haar werkuren stapsgewijs weer opbouwen en pakken. We
wensen Marga een voorspoedig herstel toe.

Fietsen aan de hand
Als onze scholen 's ochtends beginnen en 's middags uitgaan is het altijd erg druk met ouders en
leerlingen op en rond de schoolpleinen. Om dit ordelijk en veilig te laten verlopen is onze regel dat
fietsen van leerlingen en van ouders aan de hand worden meegenomen. Dus niet fietsen op het
schoolplein of op de stoep graag.
Op de Joris locatie staan vaak fietsen zo geparkeerd bij de hekken van het schoolplein dat ze de
doorgang belemmeren. Neem uw fiets daarom alstublieft mee op het plein en zet hem tegen de
muur.

“Jouw woorden zijn daden” (lezing via SWV De Eem)
Op 10 april geeft ontwikkelingspsycholoog Steven Pont een interactieve lezing in De Flint.
Steven Pont is van oorsprong onderwijzer, maar heeft zich verder ontwikkeld tot psycholoog,
gezinstherapeut, columnist en auteur. Hij is bekend van diverse televisieprogramma's waaronder
'Het geheime leven van 4-jarigen'. De avond in De Flint zal in het teken staan van de invloed van
woorden op de opvoeding van je kind. Uiteraard zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen (zie
bijlage).

Pluizenteam Koning Karelpad locatie
Om onze scholen vrij te houden van luizen en neten is het van belang om een aantal keer per
schooljaar de haren van de kinderen te controleren. Die controles doen wij nu met een aantal
ouders/verzorgers, maar de groep van het Koning Karelpad wordt kleiner en dus zijn we op zoek
naar nieuwe ouders/verzorgers.
Wilt u ons een handje helpen? Meld u voor meer informatie of aanmelden bij juf Annemarie van
groep 5 van de locatie Koning Karelpad.
Het pluizenteam.

Monitor schoolbibliotheek Koning Karelpad
Elk jaar wordt in onze school “de monitor” voor de schoolbibliotheek afgenomen. Dit is een
vragenlijst voor leerkrachten en leerlingen over de schoolbibliotheek met vragen als: “hoe vind je
het om een boek te lezen”, “hoe vaak lees je thuis een boek”, “hoe vaak ga je naar de bibliotheek
(op school)” en “hoe zoek je informatie op”? Voor leerkrachten zijn er vragen als: “hoe vaak leest u
voor in de klas” en “hoe vaak houdt u een boekenkring”?
De resultaten van de monitor staan hieronder. De leesmotivatie en het enthousiasme zijn flink
toegenomen. Wij zijn hier als school erg trots op en blij mee!

Opvallend is dat er steeds minder thuis voorgelezen wordt. Voorlezen is niet alleen belangrijk voor
kleine kinderen, ook oudere kinderen kunnen er profijt van hebben.
Deze link verwijst naar tips en uitleg hierover: www.jmouders.nl/vrije-tijd/lezen/voordelen-vanlezen/zo-stimuleer-je-de-taalontwikkeling-van-je-kind

Geef een “Gruffalo” prentenboek
De actie IK WIL EEN PRENTENBOEK! is bedoeld om het plezier in het
voorlezen te vergroten en om mooie boeken met spannende verhalen
delen. Want geletterdheid is belangrijk voor een kind: schoolsucces en
een kansrijke toekomst hangen daarmee samen. En dat niet alleen:
lezen en voorlezen geven ook veel plezier. Lezen begint bij
prentenboeken voorlezen.
Ieder jaar zal er een prentenboekklassieker opnieuw verschijnen voor
slechts 2 euro. Dit jaar start de actie voor het eerst. Vanaf vrijdag 7 april komt het geweldige
prentenboek De Gruffalo van Julie Donaldson en Axel Scheffler opnieuw uit.
In onze groepen 1/2 is De Gruffalo diverse keren voorgelezen. De actie IK WIL EEN
PRENTENBOEK! sluit hier mooi bij aan.

