Nieuwsbrief

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente

Mw. Hokse – Hengsteboer
Met ingang van D.V. 1 november neemt
mw. Hokse-Hengsteboer afscheid van
de school. Ze heeft vanaf september
2005 haar deel in de schoonmaakwerkzaamheden gehad. Door een val eind
januari 2016, waarbij ze haar pols brak,
is ze niet meer in staat geweest om haar
schoonmaakwerkzaamheden te
hervatten. Jammer genoeg hebben
revalidatie en therapie niet het herstel
gebracht waarop werd gehoopt. We
danken mevrouw Hokse voor haar inzet
in het werk en haar betrokkenheid bij
onze school. We wensen mw. HokseHengsteboer Gods zegen toe.
Fietsgedrag
Onlangs ging op school de telefoon. U
begrijpt, dat gebeurt vaker. Maar deze
keer was het een automobilist die met
enige regelmaat op de Schapendijk rijdt
met zijn auto. Hij belde op om het
volgende te vertellen:
‘Het gebeurt regelmatig dat er jongens
en meisjes van de Dr. Maarten
Lutherschool (school met de Bijbel!) op
de Schapendijk fietsen. Soms twee,
maar ook regelmatig drie breed. Ook nu
reden ze drie breed. Ik naderde deze
kinderen van achteren. Ze hoorden mij
aankomen maar gingen niet aan de
kant. Sterker nog, ze waaierden nog
verder uit over de weg. Ook
claxonneren hielp niet! Uiteindelijk is
het gelukt om via de linker berm deze
leerlingen te passeren. Tijdens het
passeren staken deze leerlingen hun
handen op met de duim naar beneden.’
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U begrijpt dat we dit als school zeer
onwenselijk gedrag vinden! ‘Onze’
kinderen misdragen zich op dergelijke
wijze.
We hebben hier op school, met name in
de hogere groepen, met de leerlingen
over gesproken. We vinden het
belangrijk dat u als ouders hiervan ook
op de hoogte bent en dat u hierover ook
met uw kind(eren) in gesprek gaat.
Jongens en meisjes, we hopen ook dat
jullie je netjes gedragen in het verkeer.
In de eerste plaats om je eigen
veiligheid en om de veiligheid van
andere weggebruikers, maar ook als
voorbeeld van christelijke jongens en
meisjes die zich weten te houden aan
de regels die er gelden, ook in het
verkeer!
E-mailadressen
In de afgelopen weken is er vanuit
school een enkele keer gebruik gemaakt
van de mail. Als u vanaf het begin van
dit schooljaar tot nu nog geen mails van
school hebt ontvangen, hebben we
blijkbaar uw huidige e-mailadres niet in
ons bestand staan. U kunt dit aangeven
via directie@drmaartenlutherschool.nl
of het doorgeven aan meester Verweij.
Hervormingsbijeenkomst
Op de dinsdag na de herfstvakantie (31
oktober) hopen we met elkaar de
Reformatie te herdenken. In de vorige
nieuwsbrief is hier al aandacht aan
besteed. Enkele keren kregen we de
vraag hoe het gaat met overblijven.
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Voor alle duidelijkheid: Overblijven
gebeurt net zo als alle andere
schooldagen.
Hierbij nog even de tijden:
11.30 Einde schoolmorgen
12.30 Begin middag (verzamelen in de
eigen klas)
12.45 Vertrek naar Staphorst
13.15 Aanwezig in de kerk
13.30 Begin van de bijeenkomst
14.45 Einde van bijeenkomst
15.00 Terug naar school
Bij aankomst mag iedereen naar huis.
Alle ouders die voor ons rijden zijn
hierover geïnformeerd. Voor hen is het
van belang dat ze parkeren op het
marktplein en daarbij de aanwijzingen
volgen van de verkeersbrigadiers.
We hopen met elkaar op een
inhoudsvolle bijeenkomst!
Dankdag
Op woensdag 1 november is de
jaarlijkse dankdag. Ook als school
hebben we veel redenen om de Heere te
danken voor al het goede wat Hij ons
onverdiend gaf. We wensen u ook
persoonlijk en als gezin een gezegende
dag toe!
Schoolfotograaf
Op maandag 6 november hoopt de
schoolfotograaf er te zijn. Bij deze
geven we de datum vast door. We
hopen u in een aparte brief hier nader
over te informeren.

Leesmonitor
Vanuit de bibliotheek Staphorst wordt
er onderzoek gedaan naar het lezen op
school en thuis. Eind vorig schooljaar is
er besloten om hier aan mee te doen. In
de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u
daar meer over lezen. De monitor zal in
de tweede helft van november
uitgevoerd worden.
Ambrasoft
Enkele weken geleden hebben alle
leerlingen uit groep 3 – 8 inloggegevens
meegekregen om thuis te kunnen
oefenen met Ambrasoft. Nu hoorden
we dat er bij een enkel onderdeel een
kermisachtige achtergrond is. Hier
kunnen we helaas niets aan doen. Op
school bekijken we een oefening eerst
voordat kinderen het maken. Voor u als
ouders is het uw eigen overweging of u
uw kinderen deze onderdelen wel of
niet laat maken.
Nieuwe leerling
Op maandag 6 november is het eerste
instroommoment voor de A1 groep. We
hopen op deze maandag Emma Groen
van harte welkom te heten bij ons op
school. Een goede tijd gewenst!
Schoolontbijt
Op vrijdag 10 november hopen we mee
te doen met het Nationale
Schoolontbijt. We verwachten de
leerlingen op de gebruikelijke tijd op
school en hopen dan met elkaar te
genieten van een gezond ontbijt.
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Herfstvakantie
Vandaag start de herfstvakantie. Met
elkaar kunnen we terugkijken op een
mooie eerste periode op school. Na zes
weken werken is er nu een week van
rust. We hopen alle kinderen op
maandag 30 oktober weer op school te
ontmoeten.
Agenda
23 – 27 oktober: Herfstvakantie
30 oktober: Meester Verweij jarig
30 oktober: Luizencontrole
31 oktober: Herdenking Reformatie
1 november: Dankdag (vrij van school)
6 november: Instroom kleuters
6 november: Schoolfotograaf Koch
9 november: Typeles
10 november: Schoolontbijt
10 november: Nieuwsbrief 105
Foto’s van de boswandeling van
groep 1 en 2… en Prinsjesdag …
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Punthorst, 20 oktober 2017
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden
per jaar!
Beste ouders en verzorgers,
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind.
Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.
 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in november 2017
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
 het leen- en leesgedrag van leerlingen
 de leesmotivatie van leerlingen
 informatievaardigheden van leerlingen
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden
niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de database, deze
worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook
gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de
Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan meester Verweij.
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in
een lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks
vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de
aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen
hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de
monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan
informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij het zoeken,
beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.
Meer informatie over de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl. Eventuele vragen kunt u
stellen via monitor@debibliotheekopschool.nl. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
L.L. Verweij
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en
Koninklijke Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen
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