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datum: 24 mei 2017 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
De Nieuwsbrief op een andere dag dan dat vooraf in de kalender stond 
aangegeven. Onze excuses hiervoor. 
 
In de maand juni zijn verschillende activiteiten gepland, om te beginnen de 
Open les Engels. Verschillende klassen gaan op bibliotheekbezoek en  
19 en 20 juni staan de oudergesprekken op de agenda.  
Maandag 26 juni is het schoolreisje. 
Vrijdag 30 juni organiseert groep 8 een Themadag voor de kleuters. 
 
Elders in deze Nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
Het team 

 

Vakantie/vrije dagen! 
 
Alle groepen zijn 25 
(Hemelvaartsdag) en 26 mei vrij. 
 
Pinksterweekend: Alle groepen vrij 
van vrijdag 2 t/m dinsdag 6 juni (6 
juni is een studiedag) 
 
Studiedag 16 juni groep 1 t/m 4 
vrij. 
 

 

Open les Engels 
Donderdag 1 juni kunt u in alle klassen een Open les 
Engels bezoeken. 
Vanaf 8.30 uur bent u van harte welkom. 
Uw kind heeft reeds een uitnodiging, in het Engels (!) mee 
naar huis genomen. 
De kinderen zijn erg enthousiast en vinden het erg leuk om 
u te laten zien wat zij al kunnen! 
See you! 

 
Schoolreisje 
Maandag 26 juni gaan we op schoolreisje. 
Nadere informatie volgt. 
 

Kleuterthemadag 
Vrijdag 30 juni organiseert groep 8 voor de kleuters een 
Themadag. Zij verzinnen de activiteiten en begeleiden de 
kinderen bij alles. Veel plezier! 
 
 
 

Bibliotheekbezoek 
De volgende groepen gaan binnenkort op bezoek in de 
bibliotheek: 
Groep 4 woensdag 24 mei  
Groep 3 woensdag 31 mei  
Groep 6 vrijdag 16 juni  
Alle leerlingen krijgen nog een brief mee. 
 
Kunst van Water 
In samenwerking met Pier K wordt woensdag 7 juni op 
school het kunstproject Kunst van Water voor groep 1-2 
georganiseerd. 
 
Museumbezoek 
Groep 5 gaat vrijdag 9 juni naar het Historisch 
museum. We vertrekken vanaf school om 08.35 uur. De 
workshop in het museum is van 09.15 - 10.45 uur.  
Groep 6 is in het museum van 10.45 - 12.15 uur. 
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De Bibliotheek op school 
Wist u dat? 
- 1,3 miljoen volwassen Nederlanders laaggeletterd 
zijn? (Dat is bijna 1 op de 10 Nederlanders) 
- 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd 
- Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de 
basisschool een achterstand van 2.000 woorden 
- 25% van de basisschoolleerlingen verlaat de school 
met een taalachterstand van 2,5 jaar 
 
Laaggeletterdheid is een redelijk onzichtbaar 
probleem. Het begint al vroeg! Veel kinderen horen 
thuis te weinig woorden en lezen niet of weinig! 
Kinderen hebben een basiswoordenschat nodig van 
ca 6000 woorden om zelfstandig en redelijk 
moeiteloos hun taal- en leesvaardigheid te laten 
groeien. Woordenschatonderwijs biedt slechts een 
gedeeltelijke oplossing (400-800 woorden per jaar). 
De oplossing? Met 15 minuten lezen per dag, lees je 
1 miljoen woorden per jaar en groeit de 
woordenschat met ca. 1.000 woorden per jaar. 
Thuis lezen of voorlezen (óók in groep 8!) 
maakt dus het verschil!  

 

Waarom de Bibliotheek op school? 
- Positief effect op leesontwikkeling van jongens en 
meisjes 
- dBOS (de bibliotheek op school) leerlingen lezen 
vaker en beter 
- Zorgt ervoor dat leerlingen positiever staat 
tegenover lezen 
- dBOS zorgt dat leerlingen hun interesse in lezen 
houden en het lezen blijven oefenen 
 

Wat doen wij op school aan lees- 
bevordering? 
- vrij lezen 
- praten over boeken 
- voorlezen 
- wisselcollecties van de Bibliotheek 
- Bibliotheekbezoeken 
- Portal Schoolwise (Met SchoolWise ontdekken 
kinderen zelf leuke boeken, maar ook betrouwbare, 
relevante informatie op het internet, voor 
spreekbeurten, werkstukken of projecten). 

 
 
 

 

De Bibliotheek op school en ouders 

 
Uit de leerlingvragenlijst van de monitor blijkt dat het voorlezen 
afneemt naarmate de kinderen ouder worden. Jammer, want 
voorlezen is bijzonder effectief om de woordenschat toe te laten 
nemen. Wij breken hier dan ook een lans om vooral te blijven 
voorlezen! 

 
 
Onderwijsassistent 
Vanaf dinsdag 23 mei hebben wij Sander van Arkel verwelkomd als 
nieuwe onderwijsassistent in ons team. Sander zal voornamelijk 
ondersteuning geven in groep 5. 
Wij wensen Sander veel succes en plezier op onze school. 

 
Monitor de Bibliotheek op school 
Een van de instrumenten van de Bibliotheek op 
School is de monitor. De monitor van de Bibliotheek 
op school helpt scholen en bibliotheken om effectief 
samen te werken. De monitor bevat gegevens over 
onderwerpen als het lees- en leengedrag van 
leerlingen, de leescultuur thuis en het 
leesbevorderend gedrag van leerkrachten. De 
meting met de monitor wordt jaarlijks uitgevoerd, 
met behulp van digitale vragenlijsten die door 
leerlingen, en leerkrachten worden ingevuld. De 
gegevens geven inzicht in de sterke en minder 
sterke kanten van onze leescultuur en bieden 
daarmee een basis voor een doelgericht 
leesbevorderingsbeleid, dat jaarlijks naar aanleiding 
van nieuwe gegevens bijgesteld kan worden. 
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De school als auto? 
Onlangs hebben wij u gevraagd de 
Antoniusschool te vergelijken met een 
automerk. Wij willen graag laten zien wie 
we zijn en wat ons onderscheidt. 
Interessant is om te bezien of uw beeld 
van de school in overeenstemming is met 
ons beeld. Dit onderzoekje helpt ons 
daarbij. Veel reacties hebben wij hierop 
gekregen. Hiernaast de meest genoemde 
merken en toelichting. 
 
Degelijkheid en betrouwbaarheid zijn het 
meest genoemd. Wij herkennen ons graag 
in dit beeld! 

  

 

 

 

 

Oudergesprekken 
Maandag 19 en dinsdag 20 juni zijn m.u.v. groep 2 en 8 de facultatieve 10 
minutengesprekken. Dat wil zeggen dat niet alle ouders worden uitgenodigd 
en dat dit door de leerkrachten zelf ingepland wordt. Mocht u twijfelen of u 
uitgenodigd wordt, maar toch graag een gesprek willen hebben, dan kunt u  
dit kenbaar maken aan de leerkracht. 
De ouders van kinderen in groep 2 krijgen allen een uitnodiging. 

Groepsbezetting 2017-2018 
Nu wij zicht hebben op de groepsgrootte 
volgend schooljaar en de inzetbaarheid 
en beschikbaarheid van de leerkrachten, 
kunnen we begin juni de groepsbezetting 
voor volgend schooljaar aan u 
mededelen.  

 

Verteltas 
Heeft u al gezien hoeveel prachtige 
verteltassen we al hebben? 
Woensdag 31 mei en 28 juni komt het 
groepje weer bij elkaar om 20.00 uur in 
de koffiekamer. 
U bent welkom! 

 

Wanted! 
Groep 8 zoekt een (klein formaat) drumstel voor de musical als 
decorstuk. Mogen wij deze van u lenen rond de uitvoeringsdatum van 
de musical (19-20 juli)? U kunt zich melden bij juf Kim groep 8. 

 

 

Koningsspelen 
 

Meer foto’s, activiteiten en 
evenementen op onze 
website: 
www.antoniusschool 
ridderspoorstraat.nl 
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De kalender 
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