Nieuwsbrief juni 2019

Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
Hopelijk heeft u een fijn hemelvaartsweekend gehad! Hierna
nog één nieuwsbrief en dan zit schooljaar 2018/2019 er
alweer op. Juni staat in het teken van nog een paar vrije
dagen: studiedag en Pinksteren. Eind juni wordt in de
groepen 3 t/m 7 de citotoetsen afgenomen. Verder is groep
8 druk met het oefenen voor de eindmusical.
Veel leesplezier!
Open ochtend CSV Ridderhof
Op woensdagochtend 5 juni opent CSV Ridderhof haar
deuren voor (nieuwe) ouders. Deze ochtend begint met een
weekopening en daarna mag u volgens onderstaand rooster
meekijken tijdens lessen die in de groepen gegeven worden.
8.30 tot 8.50 uur: weekopening
8.55 tot 9.15 uur: groep 4: spelling
9.20 tot 9.40 uur: groep 1/2 a: gym en 1/2 b: werken
9.45 tot 10.05 uur: groep 5: rekenen
10.50 tot 11.10 uur: groep 3: lezen/taal
11.15 tot 11.40 uur: groep 8: flexwerken
11.45 tot 12.00 uur: groep 6/7: muziek

Niftarlakelaan 7 I 3633 CA I Vreeland
www.csvridderhof.nl T: 0294-233395

Agenda
5 juni: Open ochtend
7 juni: Studiedag: kinderen
zijn vrij
10 juni: Pinksteren
19 juni: groep 1/2,
vaderdagontbijt
24 juni: start citoweek
24 juni: MR vergadering

Vaderdagontbijt groep 1/2
Traditioneel worden vaders en moeders van kinderen van
groep 1 en 2 in de week na vader- of moederdag verrast met
een lekker ontbijtje. Vorig jaar waren de moeders welkom. Dít
jaar zijn de vaders aan de beurt!
Op woensdag 19 juni voor schooltijd zijn alle vaders welkom in
de klas om door hun kind(eren) verwend te worden. De
officiële uitnodiging hiervoor volgt.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober
Vrije vrijdagmiddag: 20 december
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 21 februari
Pasen: 10 april t/m 13 april
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart: 21 mei en 22 mei
Pinksteren: 1 juni
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Vrije vrijdagmiddag voor de zomervakantie: 17 juli
Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus
Studiedagen:
Maandag 23 en dinsdag 24 september
Woensdag 20 november
Vrijdag 14 februari
Dinsdag 14 april
Dinsdag 2 juni

Vanuit het kamertje, door Jana
Afgelopen maand mei:

De sportdagen waren een succes; wel een beetje koud maar
leuk! Dank ouders voor alle hulp! Zonder die hulp geen
sportdag!
Het verkeersexamen van groep 8: Gefeliciteerd geslaagden! Er
waren zoals u zag op Social Schools ook wat gezakten. Oefent
u alstublieft nog even met de kinderen voordat ze straks naar
de middelbare school gaan fietsen? Hand uitsteken, niet de
bocht afsnijden, stoppen als dat moet, voorrang geven etc. Er
bestaan in Vreeland geen echte gevaarlijke kruisingen, dus ze
leren het niet ‘vanzelf’.
En verder:
Vakantierooster
Het vakantierooster is bekend gemaakt elders in deze
nieuwsbrief en op Socials Schools. Het is helaas een feit dat
Noord (Hilversum o.a.) en Midden (Vreeland) wel 2 weken
verschil heeft in de zomervakantie. Dat is niet fijn voor de
gezinnen waarbij er ook kinderen op de middelbare school
zitten in Hilversum. Daar kunnen wij niets aan doen. De
zomervakantie is zo bepaald door het ministerie.
The Leader in Me
In mijn vorige artikel ‘vanuit het kamertje’ heb ik hier ook een
stukje over geschreven. Er zijn in ieder geval twee ouders die
zitting nemen in de klankbordgroep. Heel fijn! Mocht u ook nog
interesse hebben, wees welkom; de eerste bijeenkomst is op
woensdagmiddag 12 juni. Wij gaan ook vooral een plan maken
hoe we jullie ouders het beste mee kunnen nemen in dit
proces. Het is een way of life, waar u thuis beslist uw kind(eren)
over zult horen! Volgend schooljaar beginnen we. Voor meer
informatie: www.cps.nl/theleaderinme
Nieuwe leerlingen
We krijgen gestaag nieuwe leerlingen en vooral uit Amsterdam.
Er zijn steeds meer intakegesprekken met mensen die verhuizen
naar ons dorp.
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Oproep hulp
Aan het begin van het schooljaar, tegelijk met de kalender,
gaan we een lijst uitdelen. Op deze lijst kunt u, als ouder, uw
hulp aanbieden: denk aan met een groepje kinderen
knutselen, timmeren, filosoferen, drama, muziekmaken,
handwerken enz. Dit jaar hadden we zo graag het
atelieronderwijs op poten willen krijgen. Een werkvorm waar de
kinderen in kleine groepjes (bovenbouwgroepen door elkaar
en onderbouwgroepen door elkaar) aan de slag gaan op
creatief/cultureel gebied. Volgend jaar proberen we het
opnieuw en hebben we dus uw hulp nodig zodat er genoeg
begeleiding is voor de kleine groepen. Dan weet u dat alvast.
Ook oma’s en opa’s zijn hierbij welkom.
Lekker lezen!
Hoe meer je leest hoe beter je wordt in taal. Maar hoe krijgen
we de kinderen meer aan het lezen? Door leesplezier te
bevorderen bij de kinderen met leuke boeken en leuke tips. Elk
kind houdt van lezen, maar heeft misschien nog niet het juiste
boek ontdekt. Op school wordt veel tijd besteed aan lezen.
Ook thuis kunt u uw kind enorm helpen door een positieve
leesopvoeding:
 Voorlezen, vanzelfsprekend als ze zelf nog niet (goed)
kunnen lezen, maar blijf ook voorlezen als kinderen in groep
4, 5 of 6 zitten!
 Het geven van het goede voorbeeld. Laat zien dat je
zelf ook leest, zorg dat er boeken of tijdschriften in huis
liggen.
 Praten over boeken: wat ben je aan het lezen, hoe vind
je het, waarom heb je het gekozen, etc.
 Boeken cadeau geven, eigen bezit van boeken is ook
heel belangrijk.
 Kinderen meenemen naar de bibliotheek en de
boekhandel, kinderen zelf laten kiezen uit de enorme keuze
die er is aan boeken. Denk hierbij niet alleen
aan leesboeken, maar ook informatieboeken of
tijdschriften. Dit kan het leesplezier vergroten.
Kijk voor meer tips op www.bibliotheekavv.nl of kom langs in de
Bibliotheek.
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