MEI 2017

::MAANDAGENDA::

::DEZE AKKERBODE::











t/m 7 mei, zondag
Meivakantie
8 mei, maandag
Hoofdluiscontrole
16 mei, dinsdag
MR/SR vergadering 20.00 uur
18 mei, donderdag
Studiemiddag, alle kinderen om 12 uur vrij
Volgende Akkerbode
19 mei, donderdag
Kempentech groep 7
25 en 26 mei, donderdag en vrijdag
Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij
31 mei, woensdag
Gr 8: Pius X, Techniekworkshop

Woordje door Bas
Nieuws uit de groepen 1/2 en groep 7
Welkom voor Sander Vrijsen
Duim omhoog voor
Foto’s
Op de fiets naar school
Sociaal emotionele ontwikkeling
HMVV
Bibliotheek; vakantieBieb-app
Bibliotheek; informatie over de bieb

::JARIGEN IN MEI::
01
02
04
07
08
10
13
15
22
23

Kris Tijssen
Yaël Hoogma
Fer Tijssen
Saar van Raak
Veerle de Jonge, Sander Vrijsen
Thieme Lavrijsen
Nelleke van der Flier, Mika Lavrijsen
Eske Smolders
Fabio Luijten
Nick Roest

::ALGEMEEN::
Beste ouders,

Vandaag heeft u een boekje met het uitvoeringsplan continuroosters ontvangen. Hierin staat beschreven wat de
nieuwe schooltijden gaan worden in het nieuwe schooljaar en hoe we er mee willen omgaan. Ook Nummereen
kinderopvang heeft hieraan een bijdrage geleverd. Ondanks meerder controles staat er op blz. 3 een vergissing: i.p.v.
vrijdag groep 3 t/m 7 moet er natuurlijk staan vrijdag groep 3 t/m 8. Excuus daarvoor.
Een positieve sfeer is wat bij mij opkwam toen ik op de open avonden een rondje tussen de scholen maakte. Leuke en
leerzame activiteiten, betrokkenheid en gemoedelijkheid typeert onze scholen. Iets waar we hard aan werken en zeker
ook trots op mogen zijn. Naast de goede sfeer laten de laatste analyses van onze resultaten zien dat we op een goed
niveau presteren.
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Het onderwijs is vaak in het nieuws op het ogenblik. Eindelijk dringt het door bij de politiek dat er iets moet gebeuren
en zeker in het basisonderwijs. Hoge werkdruk is niet een beleving, maar een feit. De salarissen zijn in het primair
onderwijs beduidend lager dan in het voortgezet onderwijs, ondanks gelijkwaardige opleidingen. En niet in de laatste
plaats: de steeds grotere klassen en toenemende zorgvraag waar we mee te maken krijgen. De leraar van nu werkt op
minimaal drie niveaus en heeft daarnaast nog kinderen met individuele programma’s. Ik heb veel respect voor de
mensen die iedere dag weer met zoveel positieve energie en plezier in het werk weer aan de slag gaan. Ik hoop dan
ook dat de kabinetsformatie besprekingen genoeg opleveren om op bovengenoemde problemen een antwoord te
geven.
De meivakantie staat voor de deur. Tijd voor uitrusten en opladen. Ik wens iedereen zonnige dagen toe.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch

::UIT DE GROEPEN::
Groep 1/2
Maandafsluiting
Vandaag hebben we genoten van de maandafsluiting van groep 1-2a. Wij zijn super trots op jullie! Knap gedaan
jongens en meisjes van groep 1/2b. Binnenkort komen de foto’s hiervan op de site!
Thema Rikki en zijn vriendjes
Na de meivakantie starten we met het thema ‘Rikki en zijn vriendjes’.
Dit is een thema waarbij de aandacht vooral ligt op de sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen. De kinderen kennen Rikki en zijn vriendjes vanuit eerdere thema’s.
Dit keer gaan we het hebben over vriendschap (vriendjes maken, samen spelen),
iedereen is anders en plagen. We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei
dingen die hiermee te maken hebben.
Nieuwe letter!
Bij een nieuw thema hoort natuurlijk ook een nieuwe letter.
Dit keer gaan we aan de slag met de letter i.
Zeg ken jij de letter i, de letter i, de letter i?
Zeg ken jij de letter i, van i en ik en Inge?
Heb je thuis spullen die beginnen met de letter i?
Neem ze dan mee naar school, dan komen ze op onze nieuwe lettertafel.
Veters strikken
We merken aan verschillende kinderen van groep 2 dat ze graag veters willen leren strikken. Natuurlijk maken we daar
tijd voor vrij, maar het is prettig als u thuis ook extra wilt oefenen.
Zodra het lukt, wordt dit beloond met een mooi strikdiploma.
Hopelijk gaan alle kinderen van groep 2 dit nog voor de zomervakantie halen.

Groep 7
Kempentech
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot om deel te nemen aan de Kempentech.
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Dit is een evenement waarbij diverse technische bedrijven hun producten laten zien aan belangstellenden.
Op vrijdag 19 mei mogen de kinderen als eerste een kijkje nemen op de Kempentech. Hiermee komen ze in aanraking
met diverse technische beroepen en verschillende technieken. Ook mogen ze dingen uitproberen en ervaren.
Hiervoor ben ik nog op zoek naar enthousiaste ouders, opa’s of oma’s die de kinderen naar de Kempentech willen
brengen en daar tevens een groep willen begeleiden. Verdere informatie komt nog, maar als u vrijdag 19 mei mee wilt
mag u zich vast aanmelden bij juf Irene of via isimons@kempenkind.nl.

::ANDER SCHOOLNIEUWS::
Welkom nieuwe kinderen
Deze maand start Sander Vrijsen bij ons in groep 1/2B.
Wij wensen Sander een leuke en leerzame tijd toe.
Onze duim gaat omhoog voor:
Alle ouders die meegeholpen hebben tijdens de Paasactiviteit van donderdag 13 april. Mede dankzij
jullie inzet, het stralende weer en het enthousiasme van de kinderen was het weer een geweldige
dag!
En natuurlijk voor Bernard Joosten. Hij heeft een tijdje Cor vervangen, maar nu helpt hij ons nog
steeds af en toe vooruit met van alles en nog wat. Van berghok opruimen tot lijnen op het plein, van schoonmaak
speelplaats tot kapstokken maken. Niks is hem te veel. Super bedankt Bernard!

Foto’s
Beste ouders,
Al enkele jaren zorgt de Oudervereniging aan het einde van het schooljaar voor een cdrom / usb stick met foto's erop
van het schooljaar.
Omdat de techniek verandert en het veel werk is, hebben we een andere oplossing hiervoor gevonden.
Na elke activiteit, die mede door de OV geregeld is, plaatsen we geselecteerde foto's van de activiteit op de site. (te
vinden bij schoolactiviteiten)
Deze foto's zijn door u, als ouder, makkelijk van de site te halen voor eigen gebruik.
Dit stimuleert u vast om (vaker) een kijkje op de site te nemen.
Houdt u er wel rekening mee dat de foto's na verloop van tijd vervangen worden door nieuwe foto's?
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Oudervereniging Akkerwinde
Op de fiets naar school
De afgelopen weken is Bernard Joosten druk bezig geweest met het schoonspuiten van het schoolplein. Ook zijn er
weer rode lijnen geplaatst, zodat kinderen weten dat er achter die lijn niet gespeeld mag worden. Bij de fietsenstalling
aan de voorzijde merken we dat het erg vol staat. Binnenkort worden de fietsenrekken daar weggehaald en wordt er
ook een rode lijn geschilderd. Op deze manier hebben kinderen iets meer ruimte om de fiets weg te zetten en is het
duidelijk zichtbaar waar de fietsen geplaatst mogen worden.
Daarnaast willen we vragen om de kinderen, die dichtbij wonen, zoveel mogelijk te voet naar school te laten gaan.
Hierdoor hebben we weer meer ruimte voor de kinderen die écht van ver moeten komen. Alvast dank daarvoor.
Sociaal emotionele ontwikkeling

Deze weken werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Eerlijk waar?’ en ‘Vrienden’
‘Eerlijk waar?’
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Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk, en een
keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en straf
of tevens uit protest: omdat ze het niet eens zijn met de gestelde regels of er gewoon niet aan kúnnen voldoen.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, zodat je elkaar kunt geloven en vertrouwen.
• Om niet te kwetsen moet je soms niet té eerlijk zijn.
• Mensen overdrijven soms om indruk te maken en reclame overdrijft bijna altijd.
Tips voor thuis
• Leg uit waarom u regels stelt en maak ze niet té streng.
• Beloon eerlijkheid! Zorg dat uw kind niet denkt: volgende keer hou ik mijn mond!
• Wanneer u zeker weet dat uw kind iets ‘fout’ heeft gedaan, laat hem dan niet ‘in de val lopen’.
Geef het goede voorbeeld door zelf eerlijk en open te zeggen wat u weet en daar duidelijk uw mening over te geven.
‘Jij bent niet op het speelveldje gebleven, maar stiekem naar het winkelcentrum gegaan. Dat gebeurt niet meer!’

‘Vrienden’:
Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk, maar kinderen maken sneller ruzie met hun vrienden dan volwassenen.
Van ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf opkomen, emoties uiten), maar zij moeten ook leren hoe je ruzies
kunt voorkomen of zélf weer goed oplost.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Ook vrienden willen niet altijd hetzelfde.
• Het verschil tussen echte vrienden en internetvrienden.
• Hoe kun je ruzie zélf samen in drie stappen oplossen:
1.
rustig worden
2.
goed luisteren
3.
samen oplossen
Tips voor thuis
• Geef elk kind iedere dag een kwartiertje de volle aandacht die hij niet met broertjes of zusjes hoeft te delen; dat
vermindert de onderlinge concurrentie.
• Geef het goede voorbeeld. Schreeuw niet als u boos bent. En sla zeker nooit. Laat uw kind zien hoe je conflicten
beheerst op kunt lossen.
• Gebruik de klok/de kalender om de tijd eerlijk te verdelen: om de beurt een half uur achter de computer/om de
beurt ‘s avonds kiezen wat we kijken op televisie.
• Doorbreek de negatieve sfeer van een ‘ruziedag’ door bijv. samen naar het bos te gaan.
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::Overige::
Beste ouders/verzorgers,
Voor het komende seizoen verwelkomt voetbalvereniging HMVV weer graag
nieuwe Mini’s. Dit zijn voetballers of voetbalsters die geboren zijn in 2011 of 2012.
Om de kinderen kennis te laten maken met de voetbalsport, organiseert HMVV
twee proeftrainingen in de maand mei, zodat uw kind rustig kan uitproberen of
voetballen iets voor hem of haar is. Deze proeftrainingen zijn op:
Zaterdag 13 mei om 10:00u
Zaterdag 20 mei om 10:00u
Doet uw kind graag mee aan één of meerdere proeftrainingen? Stuur dan een e-mail naar Rob van Eekert
(robvaneekert@hotmail.com).
Wil uw kind ook lid worden? Dan kunt u uw kind aanmelden met het aanmeldformulier op de website van HMVV
(www.hmvv.nl), onder het kopje ‘ClubInfo’ en dan
‘Aanmelden’: https://www.hmvv.nl/wp-content/uploads/aanmeldingsformulier.pdf
Groeten,
Jeugdcommissie voetbalvereniging HMVV

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling.
Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni
2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload.
Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.
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Makkelijk Lezen maakt lezen leuk!
Vindt uw kind lezen moeilijk? De bibliotheek helpt!
Een op de tien kinderen heeft moeite met lezen, door bijvoorbeeld dyslexie, een leesachterstand of
concentratieproblemen.
Kinderen met leesproblemen vinden lezen meestal niet leuk, omdat het zoveel moeite kost. En als je
ergens geen lol in hebt, doe je het liever niet!
Zo blijft het leesprobleem bestaan. Terwijl kinderen zich later moeten redden in een wereld waarin bijna
alles draait om lezen. Het is dus belangrijk dat lezen lukt en dat kinderen het leuk vinden. De bibliotheek
helpt daarbij met leuke, spannende én makkelijk te lezen boeken, vaak herkenbaar door een MLP-sticker
(Makkelijk Lezen Plein).
Welke boeken zijn geschikt?
 Voorleesboeken
Leren lezen begint met voorlezen. Kinderen horen en leren dan nieuwe
woorden en zinnen en ze doen ervaring op met (langere) teksten.
Voorlezen blijft belangrijk, zeker als het zelf lezen niet zo gemakkelijk
gaat.
 Spannende en leuke leesboeken
Boeken die vanaf de eerste bladzijde leuk, boeiend of spannend zijn. En
natuurlijk makkelijk te lezen!
 Informatieve boeken
Kinderen met leesproblemen vinden het vaak fijn om deze boeken te
lezen. Ze hebben namelijk weinig tekst, veel illustraties en duidelijke
letters.
Voor het maken van werkstukken of het voorbereiden van spreekbeurten,
maar natuurlijk ook om gewoon lekker te lezen!
Zelf kiezen is belangrijk
Kinderen vinden het fijn om hun boeken zelf te kiezen én het geeft hen meer
leesmotivatie en leesplezier. Maar kinderen vinden het soms ook moeilijk om een
boek te kiezen. We helpen hen daarbij in de bibliotheek of in speciale lessen in
de klas. En we leren hen een manier om zelf te beoordelen of een boek niet te
moeilijk is: de vijfvingertest (zie onder).
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Nuttige websites
 www.makkelijklezenplein.nl
Voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden. En voor hun ouders en leerkrachten. Met
leestips, oefentips en informatie over bijvoorbeeld hulpmiddelen.
 www.yoleo.nl
Met Yoleo kunnen kinderen hybride boeken lezen op pc, laptop of tablet. Een hybride boek
combineert lezen en luisteren: kinderen lezen mee terwijl ze worden voorgelezen. Alles in een
game die motiveert om meer leeskilometers te maken.



Het platform van Yoleo is gratis, voor de boeken moet worden betaald. Behalve de eerste
hoofdstukken, die zijn gratis, zodat een kind de boeken kan uitproberen.
Ook als app te downloaden in de App Store.
www.superboek.nl
Boeken in gesproken vorm, braille of jumboletter. Voor kinderen met een leesbeperking,
inschrijven is gratis tot 18 jaar.
Superboek is onderdeel van Bibliotheekservice Passend Lezen, www.passendlezen.nl

Hulp nodig?
In de bibliotheek helpen we uw kind graag bij het vinden van de juiste boeken. En met de vijf-vinger test
natuurlijk!
Voor vragen en meer informatie kunt u met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groet, namens Bibliotheek De Kempen.
Hilde Crielaars-Thunnissen,
h.crielaars@bibliotheekdekempen.nl
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