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Nieuwe leerkracht
In verband met privéomstandigheden en de daarmee
gepaard gaande onzekerheid zal juffrouw Leoniet niet
langer verantwoordelijk zijn voor groep 4B. Om
continuïteit te kunnen waarborgen is Eveline Bindels
als leerkracht aangesteld. Zij zal samen met meneer
Wout, die gedeeltelijk aan de groep verbonden zal
blijven, het onderwijs aan groep 4B verzorgen. Wij
wensen haar veel werkplezier.
Schoolfruit
Deze week zijn wij gestart met het EUSchoolfruitprogramma. Alle kinderen ontvangen drie
keer per week (woensdag, donderdag en vrijdag)
gedurende achttien weken gratis groenten en/ of fruit.
Daarna zetten wij ons schoolfruitbeleid (dinsdag,
donderdag) voort. Doel van dit programma is het
imago van groente en fruit bij kinderen te verbeteren
en de consumptie er van te verhogen.
10 met een griffel
Volgende week starten wij in de
groepen 4 tot en met 8 met het
leesbevorderingsproject: 10 met
een griffel. Dit landelijke project
is aangepast aan onze school.
Onderdeel van dit project is het
vormen van een kinderjury. In de
periode januari – april wordt
door hen het Hofstee kinderboek
gekozen. Het project start
aanstaande maandag met een
bezoek van Corry van Dorst (bibliotheek Etten-Leur).
Studiedagen
Maandag 19 januari en dinsdagmiddag 20 januari zijn
alle kinderen vrij in verband met studiebijeenkomsten
voor het personeel. Centraal tijdens de bijeenkomsten
staat de invoering van de nieuwe methode voor
begrijpend lezen en de landelijke ontwikkelingen ten
aanzien van het begrijpend luisteren en lezen.
Dinsdagochtend worden de kinderen gewoon op
school verwacht.
Nationale voorleesdagen
Woensdag 21 januari gaan de nationale voorleesdagen
van start. Dit is een landelijke campagne. Tien dagen
lang
besteden
basisscholen,
bibliotheken,
boekwinkels, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
aandacht aan voorlees- en prentenboeken. De
nationale voorleesdagen hebben tot doel het
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen
te bevorderen. Voorlezen bevordert het leesplezier en

is belangrijk voor het uitbreiden van de woordenschat
en dat draagt bij aan een goede taalontwikkeling. Met
voorlezen leggen we een goede basis voor het latere
lezen. Tijdens de nationale voorleesdagen staat op De
Hofstee het prentenboek Boer Boris gaat naar zee
staat centraal.

Daarnaast krijgen opa’s en oma’s de mogelijkheid om
voor een groepje van vijf kleuters te komen voorlezen.
Voor elke groep worden zes opa’s en oma’s gezocht
die op 21 januari van 12.00 uur tot 12.20 uur kunnen
voorlezen. Opa’s en oma’s mogen zelf zorgen voor een
leuk verhaal of prentenboek. Aanmelden kan via de
lijst op de deur van de klassen. Voor meer informatie
www.nationalevoorleesdagen.nl.
Start instroomgroep
In verband met de extreme groei van onze
kleutergroepen zullen wij met ingang van 2 februari
een instroomgroep op starten. Op dinsdag 13 januari
is er om 19.30 uur voor de ouders van de leerlingen
die reeds zijn aangemeld een informatiebijeenkomst.
Wanneer uw kind nog niet is aangemeld, maar dit
schooljaar nog zal instromen kunt u contact opnemen
met de directie.
Taal
Op De Hofstee wordt flink gewerkt aan het
ontwikkelen en bevorderen van de woordenschat van
de leerlingen. Het team heeft verschillende
studiemomenten gehad omtrent woordenschat. Wij
volgen de didactiek van Verhallen en Van den Nulft. In
de groepen 3 tot en met 8 zult u regelmatig nieuwe
woordkaarten zien hangen. De woordbetekenissen
van de aangeboden woorden worden intensief
geoefend. Ook trainen we om de nieuwe woorden te
gebruiken in een zin of tekst. De kinderen oefenen de
betekenissen op verschillende manieren. Tot groot
plezier van de kinderen gebeurt dit vaak in spelvorm.
Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld levend
memorie, Wie ben ik?, Pictionary, plaatjesbingo, een
woordzoeker maken en invullen, ruggenspraak,
woordenschatschrift of het vliegenmepspel. Door deze
speelse vormen van inoefenen pakken de kinderen de
woorden snel op. De kinderen zijn ook actief bezig met
de betekenis van woorden door gebruik te maken van
een woordenweb, woordenkast, woordenparaplu of
woordentrap.
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Handbal
Tijdens de kerstvakantie hebben diverse leerlingen
deelgenomen aan het handbaltoernooi. Het team van
groep 4A en het meisjesteam van groep 5/6 hebben
de eerste plaats behaald. Gefeliciteerd!
Op TV
Onlangs heeft één van onze leerlingen (Joost van der
Have) deelgenomen aan een spelshow van
Nickelodeon. De tv-opname van de spelshow is ook
door andere leerlingen bijgewoond. In tegenstelling
tot een eerder bericht is de uitzending is op 18 januari
om 9.00 uur.

 Opgeven betekent ook echt meedoen! Als uw kind
niet op komt dagen worden daar kosten voor in
rekening gebracht.
Gratis deelname voor minima
Gezinnen met een laag inkomen (tot 110% van het
minimum) en weinig vermogen kunnen aanspraak
maken op diverse meedoen- regelingen. U kunt hierbij
denken aan lidmaatschap van een sportvereniging,
sportkleding, de muziekschool, een culturele
vereniging of het abonnement op een krant. Als u in
aanmerking komt voor deze regeling, dan kunt u ook
de brede school activiteiten declareren. Vraag dan om
een kwitantie waarmee u gemaakte kosten terug kunt
vragen bij uw contactpersoon van de gemeente. Wilt u
hiervan gebruik maken, meld dit dat bij het kopje
opmerkingen op het inschrijfformulier!
Wilt u graag dat iemand u persoonlijk uitleg geeft over
hoe deze regeling werkt? Dat kan! Mail dan naar
meedoen@etten-leur.nl. Ook kunt u uw vraag stellen
aan het loket van de gemeente tussen 9.00 en 12.00
uur. Voor meer informatie kunt u op de website
terecht: www.ettenleurdoetmee.nl.

Praatjesrijk
Brede School activiteiten
Het project Praatjesrijk gaat in januari in Etten-Leur
Bij deze nieuwsbrief ontvangen de kinderen de nieuwe
van start. Praatjesrijk is een instrument waarmee
Brede School kalender. Er staan weer leuke en
doelgroepkinderen worden gestimuleerd op school en
uitdagende activiteiten voor uw kind in! Inschrijven is
in hun vrije tijd actief bezig te zijn met taal. De
simpel en kan op www.bredeschooletten-leur.nl. In de
leerkracht, de ouders en de kinderen spreken met
groene kolom klikt u op “inschrijven naschoolse
elkaar af wat het kind op school en in de vrije tijd gaat
activiteiten”. Inschrijven kan tot 20 januari. Daarna is
doen om te “spelen met taal”. De reis door het
dit niet meer mogelijk!
Praatjesrijk wordt door de leerling vastgelegd in een
Leest u de voorwaarden door voor u akkoord gaat?
plakboek. Een van de onderdelen is meedoen aan
Een paar dingen vinden we erg belangrijk:
Brede School activiteiten. Als uw kind in aanmerking
komt voor het Praatjesrijk hoort u dit van de
 Na inschrijving ontvangt u direct een mail met
ontvangstbevestiging.
leerkracht.
 Een activiteit gaat alleen door bij voldoende
Met vragen over de brede school activiteiten kunt u
aanmeldingen.
terecht bij Gemma Vriens: Gemma.vriens@etten U krijgt uiterlijk 1 week voor aanvang een e-mail
leur.nl.
van de organisatie die de activiteit uitvoert. U kunt
dan rechtstreeks met hen contact opnemen.
________________________________________________________________________________________________
Agenda
dinsdag

13 januari

maandag
dinsdag
donderdag

19 januari
20 januari
22 januari

Informatieavond groep 4B (19.00 uur)
Informatieavond instroomgroep (19.30 uur)
Studiedag; alle leerlingen vrij
Studiemiddag; leerlingen ’s middags vrij
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