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Verkeersplein

Wij feliciteren
1 oktober
2 oktober
2 oktober
5 oktober

Deze foto van

Marcus Aangeenbrug
Roan Uri
Anna Heezius
Thirza Verrips

Kalender
3 oktober
4 oktober
5 oktober
11 oktober
12 oktober
16 oktober
22 oktober
29 oktober

Start kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar
Oudergesprekken gr 1 t/m 7
Sluiting kinderboekenweek
Oudergesprekken
Start herfstvakantie
Weer naar school

Openingsviering

Afgelopen donderdag, 27 september,
hebben we met alle groepen de
Openingsviering gevierd in de hal. Het
thema dit jaar is “KOMPAS OP GOED
LEVEN”.
Elke klas heeft op het podium laten zien
waar zij gelukkig van worden.
En dat is wat we willen toch? Een school
met allemaal gelukkige kinderen,
leerkrachten en ouders!

Afgelopen dinsdag, 25 september, werd op
ons schoolplein een echt verkeersplein
aangelegd. De kinderen kunnen daar naar
hartenlust rondjes rijden op de fietsen en
skelters. Het verkeersplein wordt ook gebruikt
voor verkeersles zodat de kinderen zich
veiliger op straat bewegen. Het verkeersplein
is mede mogelijk gemaakt dankzij Trackline en
het Waterschap.

Kinderboekenweek

Dit jaar is het thema van de
kinderboekenweek “Vriendschap” met het
motto “Kom erbij”. De Kinderboekenweek zal
3 oktober feestelijk worden geopend met een
toneelstuk in de hal voor alle leerlingen van
de school.
De beste reden om mee te doen aan de
Kinderboekenweek is dat de campagne het
enthousiasme bij kinderen voor boeken
aanwakkert. Tijdens deze week zal er daarom
tijd en aandacht zijn om te lezen, kennis te
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maken met boeken over vriendschap en
voorlezen.
Op vrijdag 14 oktober a.s. zal de
Kinderboekenweek worden afgesloten met
het liedje en dansje van ‘Kinderen voor
Kinderen, Kom erbij’. Daarnaast wordt de
week afgesloten met een voorleeswedstrijd
voor de kinderen uit de bovenbouw (groep 5
t/m 8). De kinderen uit de onderbouw mogen
in de hal heerlijk komen luisteren naar de
prachtige verhalen die worden voorgelezen
door de klaswinnaars uit de bovenbouw.
Deelname voor de kinderen uit de
bovenbouw is vrijwillig. Kinderen kunnen zich
opgeven bij de leerkracht.
Om kans te maken als winnaar moet het
voorlezen wel aan de volgende dingen
voldoen:
• Het moet een voorleesboek zijn die
past bij de doelgroep 8 t/m 12 jaar. Er
mogen geen zelfgeschreven boeken,
prentenboeken, tijdschriften of
gedichten voorgelezen worden.
• Het fragment uit een boek wordt in
zijn geheel voorgelezen. Er mogen
geen stukken worden weggelaten.
• Er wordt een afgerond fragment
voorgelezen met een begrijpelijke
hoeveelheid personages. Een open
einde mag.
• Het voorlezen of vertellen van de
inleiding plus het fragment mag
maximaal vijf minuten in beslag
nemen. Het minimum is drie minuten.
Wat zegt een deelnemer in de inleiding?
• Titel van het boek, auteur, en (heel
kort!) wat er vooraf is gegaan aan het
voorgelezen fragment zodat
luisteraars snappen waar het verhaal
over gaat. De deelnemer mag dit ook
opschrijven en oplezen.
• Een deelnemer wordt niet afgerekend
op zijn/haar inleiding.
Waar let de jury vooral op?
• Duidelijk en rustig spreken.

•
•
•
•

•
•

Het publiek kunnen meeslepen in het
verhaal.
De juiste klemtonen.
Contact met het publiek, af en toe de
luisteraars aankijken.
Eigen stem gebruiken. Een goede
voorlezer blijft dicht bij zijn/haar
eigen stem en gebruikt bijvoorbeeld
kleine verschillen in tempo, leest iets
harder of iets zachter om een sfeer of
emotie duidelijk te maken. Het
gebruik van stemmetjes is niet
verboden maar wel een valkuil voor
de meeste kinderen.
Geen toneelspel met (grote) gebaren.
Af en toe verspreken is niet erg en
wordt niet negatief beoordeeld.

Wij hopen dat dit een groot succes gaat
worden!

Oudergesprekken

Op 11 en 16 oktober staan de eerste
oudergesprekken gepland voor dit schooljaar.
Om de oudergesprekken in te plannen, gaan
we werken met de gespreksplanner in Parro.
U ontvangt via Parro een uitnodiging om zelf
een gesprek in te kunnen plannen. Wilt u bij
het inplannen van gesprekken met meerdere
leerkrachten minimaal 10 minuten tussen de
gesprekken houden. Mogelijk loopt een
gesprek uit en kunt u anders niet op tijd bij de
volgende leerkracht zijn.

We geven onze mening…
Op maandag 24 september heeft de MR
(medezeggenschapsraad) weer vergaderd.
Onderwerpen die aan de orde kwamen,
waren onder meer:
- Het binnenklimaat van de klassen
- De veiligheid op school
- De werkdruk van het personeel
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- De fusie met de Culemborgse scholen
- Het schoolplein
Mocht u meer willen weten of onderwerpen
voor onze volgende vergadering hebben, dan
kunt u mailen
naar mr@florisradewijnszschool.nl.
De MR is er om de belangen van de leerlingen,
leraren en ouders te behartigen en praat over
onderwerpen die meerdere kinderen/mensen
aangaan.

Als wij dus voor 100 euro aan kassabonnen
hebben, mogen we voor 20 euro gratis
boeken uitkiezen.
U kunt de bon bij de leerkracht van uw kind
inleveren.
Doet u ook mee?

Aanwezigheid directeur

Sparen voor de schoolbieb
Met onze directeur, Thea van Ewijk, gaat het
gelukkig stapje voor stapje steeds weer iets
beter. Zij zal het echter nog steeds rustig aan
moeten doen en merkt dat ze nog veel rust
nodig heeft. Daarom zal zij op therapeutische
basis halve dagen op school aanwezig zijn
aankomende weken.

Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek een
geweldige actie.
U kunt ons helpen de schoolbieb te verrijken.
Hoe?
Als u tussen 3 en 14 oktober 2018 een
kinderboek koopt bij Bruna kunt u de
kassabon op school inleveren.
Wij mogen als school gratis boeken uitzoeken
tot 20% van het totale bedrag van alle
kassabonnen.

Wanneer Thea niet op school aanwezig is,
kunt u voor urgente zaken terecht bij de
leerkrachten of bij Birgit (Teamleider
Personeel en Organisatie).
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