Nieuwsbrief CBS De Welle

17 juli 2015

ZOMERVAKANTIE!
Op traditionele wijze heeft de Welle afscheid genomen van groep 8. Alle kinderen
gleden van de glijbaan en zijn uitgezwaaid door de aanwezige kinderen, ouders
en leerkrachten.
Wij wensen Anouk, Anthony, Bart, Chantal, Daniela, Emma, Jonathan, Matthieu,
Nicole, Rick, Thomas en Zoë heel veel plezier en succes op hun nieuwe school.
Geniet van jullie welverdiende vakantie en het ga jullie allen goed!
Ook Igor Binerowski uit groep 6 mocht van de glijbaan afglijden. Hij gaat na de
zomervakantie naar Prinses Ireneschool. Veel succes en plezier!

Namens alle teamleden wensen wij u alle een fijne zomervakantie toe. De eerste
schooldag is op maandag 31 augustus.
Het nieuwe logo van de Welle:
Via deze nieuwsbrief presenteren wij het nieuwe logo van de Welle.
De 3 druppels symboliseren de druppels van de Welle, de bron. In boeiend
onderwijs gebruiken wij ook denkdruppels. Ze staan voor:
“Ik mag mijn stem laten horen”.
De muzieknoot, de wereldbol en letters symboliseren alle vakken op school
(creatief, wereldoriëntatie en kernvakken).
Het silhouette is een kind met open armen. Ik voel me vrij / blij, je bent welkom
en het is leuk op school.
Marieke Lodder, de onderwijsassistent, heeft het logo voor de Welle ontworpen.
Daarvoor onze dank.

De formatie en het rooster voor het schooljaar 2015-2016:
De teldatum op 1 augustus 2015 voor de Welle is bepalend voor de formatie. Op
die datum tellen we op de Welle 115 leerlingen. Op grond van dit aantal en
andere zaken wordt het aantal leerkrachten benoemd op de Welle. Voorheen was
de teldatum op 1 oktober 2014 belangrijk voor de formatie.
We hebben genoeg leerlingen om 5 groepen te formeren, maar te weinig om nog
een extra groep te creëren.
We hebben gekozen om de kleutergroepen de hele week te verdelen in 2
groepen. We realiseren ons goed dat groep 3 / 4 groot is. In die combinatiegroep
hebben we ook te maken met veel leerlingen die specifieke begeleiding en
ondersteuning nodig hebben. De ouders van groep 3 / 4 ontvangen van de
school een brief met maatregelen en een tijdpad. Het plan van aanpak wordt op
een ouderavond aan de ouders gepresenteerd.
De groepsindeling en het rooster:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Schooltijd

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

Groep 1

Juf Katinka
Juf Annelieke
Juf Rosanne

Juf Katinka
Juf Hannie
Juf Rosanne*

Juf Katinka
Juf Hannie
Juf Rosanne*

Juf Katinka
Juf Annelieke
Juf Rosanne

Juf Kim
Meester René

Juf Kim
Meester Wim

Juf Kim
Meester Wim

Juf Katinka
Juf Hannie
Juf
Rosanne*
Juf Kim
Meester Wim

Groep 2
Groep 3 / 4
Groep 5 / 6
Groep 7 / 8

Juf Kim
Meester Wim

* Ondersteuning van de onderwijsassistent
In de laatste week is wat betreft de vervanging van meester Chris op maandag
wat veranderd. René Flohil is afkomstig van t Noorderlicht in Goes. Hij is een
ervaren leerkracht in groep 8. We heten hem van harte welkom. Na de
zomervakantie zal René zich aan u voorstellen.
5 Gelijke dagen model:
Voor meer informatie verwijzen wij naar het protocol middagpauze.

Leerlingaantal schooljaar 2015-2016:
Groep 1
Groep
Groep
Groep
Groep

2
3/4
5/6
7/8

21 (start
schooljaar)
20
32
20
24

Gymnastiekrooster en zwemrooster:
Groep 3 / 4

Groep 5 / 6
Groep 7 / 8

Woensdagmorgen:
Zwemonderwijs
Even weken groep 4
Oneven weken groep 3
Woensdagmorgen:
Gymnastiek
Woensdagmorgen:

Vrijdagmorgen:
Gymnastiek
Vrijdagmorgen:
Vrijdagmorgen:

De juiste tijden van de zwemles en gymles worden maandag 31 via de
nieuwsbrief bekend gemaakt.

http://vakantiebieb.nl/
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb-app vind je een leuk
en gratis leespakket voor het hele gezin.
Naast jeugdboeken vind je ook spannende boeken voor volwassenen in de app.
Vanaf begin juli worden daar nog romans, tijdschriften en taalgidsen aan
toegevoegd.
Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je
tablet of mobiel. De vakantieBieb blijft open t/m 31 augustus.

Voorkom zomerdip bij je kind
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het
schooljaar is bij een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit
wordt zomerdip of zomerverval genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van
dit verschijnsel. Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen
schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het
belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat.

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak
dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent
zitten lezen.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel
toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige
spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spelletjes voor
beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen
dragen bij aan lezen.
Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee
in de vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf
een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn,
kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale
boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor
je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld eens
aan 'Piet en Riet. Kook jij of kook ik?' van Martine Letterie en Rick de Haas.
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de
dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe
gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind.
Ook strips,leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de vakantiedoeboeken
van Rompompom enMaan roos vis superleuk en leerzaam. Rijden maar!

