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Beste ouders, 

 

Dit schooljaar staat het maken van het nieuwe schoolplan 2023-2027 op de planning. In dit plan gaan we beschrijven waar we als 

school op in willen zetten en hoe we het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vorm willen geven. Onze visie (onderwijsidealen) ligt 

hieraan ten grondslag. De visie geeft ons richting om ons onderwijs concreet vorm te geven en keuzes te maken. 

Tijdens de ochtendsessie van de gezamenlijke teamstudiedag van donderdag 17 november hebben we samen met het team van de  

Lambertusschool en het team van de St.-Jansschool nagedacht over hoe onze visie voor de komende jaren eruit moet komen te 

zien.  

 

We hebben samen antwoorden gezocht op de volgende vragen: 

• Kinderen leren het beste door …. 

• Daarvoor hebben zij leraren (en andere personeel nodig) die … 

• Om dat te bereiken is er een onderwijsteam nodig dat …. 

• In een leeromgeving waar …. 

• Om dat te bereiken werkt de school samen met ….. (ouders, GGD, etc.) 

 

Behalve het bespreken van de visie zijn we ook samen nagegaan welke trends er op onze scholen afkomen. Een voorbeeld hiervan 

is bijvoorbeeld de focus op Burgerschap. 

De middagsessie van de studiedag zijn we praktisch bezig geweest om het schoolbrede thema “Handige uitvinders /“Smart life” 

voor te bereiden. Dit thema gaan we in de weken voorafgaande aan de open avond in april op beide scholen uitvoeren en zal de 

“rode draad” zijn gedurende deze open avond. Uitgebreidere informatie volgt tzt nog.  

 

De vragenlijsten ouders 

 

De vragenlijst is door 36 van de 59 aangeschreven ouders ingevuld. Met dank daarvoor!  

Uit de vragenlijst is naar voren gekomen dat jullie over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit die wij als school bieden. De 

respons op de vragenlijst gaan wij analyseren. Indien wij vragen hebben over gegeven antwoorden zullen wij hier tijdens de  

algemene visie-ouderinformatieavond van donderdag 19 januari op terugkomen. Zowel de resultaten van de vragenlijst 

als de uitkomsten van de algemene visie-ouderavond zullen wij als team bespreken. Punten van belang zullen wij opnemen in ons 

nieuwe schoolplan. 

 

Rudolf Buur 



Lezen 

Voor de één een heerlijke bezigheid om te doen, voor de ander een activiteit die het liefst vermeden wordt. Helemaal wanneer je 

lezen lastig vindt! Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Maar waarom is lezen nou zo belangrijk en vooral: hoe krijg ik mijn kind 

aan het lezen? Ik wens je veel leesplezier! 

Wanneer je veel leest, dan krijg je veel woorden onder ogen. Je weet misschien niet altijd wat die woorden betekenen, maar vaak 

kun je de betekenis vinden door de context van het verhaal of door het bijvoorbeeld op te zoeken op het Internet. Meer woorden 

betekent meer begrip van de wereld om je heen. Je kunt jezelf beter uitdrukken, bent sneller in staat om dingen te begrijpen. 

Doordat het verhaal als een film in je hoofd wordt afgespeeld (je zet de woorden om in beelden) wordt je fantasie en verbeeldings-

kracht gestimuleerd. Daardoor leer je verbanden te zien en oplossingen te bedenken. Dat gebruik je ook in het dagelijks leven. Met 

lezen kun je je concentratie trainen. Neurologische studies van o.a. Stanford University concluderen dat lezen een cognitief proces 

is waarbij hersenen de gelezen tekst omzetten in betekenis en informatie, wat concentratie vereist. Hoe vaker je dus leest, hoe 

meer je dit proces herhaalt. Hierdoor kan je ook andere taken geconcentreerder uitvoeren. 

Er zijn nog meer redenen waarom lezen belangrijk is. Die kun je oa vinden op de website van onze wereld oriënterende methode 

Blink (https://blink.nl/nieuws/10-redenen-waarom-lezen-zo-belangrijk-is/). Op de site van de bibliotheek staan ook veel filmpjes over 

lezen (https://www.debibliotheekopschool.nl/over/film-over-de-bibliotheek-op-school.html). 

 

 

Maar hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?    

 

Ouders hebben de grootste invloed op het leesgedrag- en plezier van hun kind. Hieronder 

staat een aantal tips om dit gedrag positief te beïnvloeden.   

 

• Samen lezen: als een kind in de fase zit waarin het zelf leert lezen, in groep 2 of 3, kun je als ouder tijdens het voorlezen af 

en toe de tekst aanwijzen zodat het kind kan meelezen. Daarnaast kan het kind zelf stukjes voorlezen om te oefenen. Thea-

terleesboeken – boeken waarbij twee lezers afwisselend een passage hardop voorlezen en zo een soort toneelstuk opvoe-

ren – zijn hiervoor bij uitstek geschikt.  

• Stop niet met voorlezen zodra het kind zelf kan lezen. Onderzoek toont namelijk aan dat het goed is voor de taalontwikke-

ling om ook oudere kinderen die al zelf kunnen lezen regelmatig voor te lezen. Zo kan dit de woordenschat van het kind 

vergroten. Ook kun je zware thema’s bespreekbaar maken, zoals pesten of het sterven van een grootouder. Bovendien lo-

pen de interesses van kinderen niet altijd synchroon met hun leesniveau. Dit geldt vooral voor beginnende lezers. Zo zijn de 

verhaallijnen op AVI-niveau M3 vaak erg eenvoudig. Sommige kinderen vinden dit saai en dat is niet bevorderlijk voor het 

leesplezier. Ouders kunnen hierop inspelen door complexere verhalen voor te lezen waar het kind qua leesvaardigheid nog 

niet aan toe is. 

• Geef het goede voorbeeld: ouders beïnvloeden het leesgedrag van hun kind – veelal onbewust – door zelf veel te lezen. Kin-

deren nemen dit namelijk waar als ‘kennelijk’ gewenst gedrag en spiegelen zich hieraan. Houd je van lezen, maar kom je hier 

(te) weinig aan toe? Wees je hier dan van bewust. Probeer wat vaker je telefoon of laptop weg te leggen en pak een boek. 

• Onderneem verschillende leesactiviteiten. Onderzoek toont aan dat – naast voorlezen – praten over boeken, boeken ca-

deau geven en een bezoek aan de boekhandel en bibliotheek het leesgedrag en de leesmotivatie stimuleren. 

• Tot slot: laat je kind zelf boeken uitkiezen in de bibliotheek of boekwinkel. Als een boek goed aansluit bij de interesses van 

het kind, beleeft het meer leesplezier. Denk bijvoorbeeld aan een boek over dieren wanneer je kind gek is op beesten, of 

aan een boek over ballet wanneer je kind op balletles zit.  

Heb je nog vragen over lezen: kijk dan vooral ook eens op het Internet. Daar zijn heel veel goede tips en adviezen te vinden.  

Joslyn Wuisman 

IB  

https://blink.nl/nieuws/10-redenen-waarom-lezen-zo-belangrijk-is/
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• Lieve van Gerwen vorige maand is gestart als 

stagiaire in groep 1-2? 

• wij haar veel succes met haar studie en veel 

plezier wensen op onze school? 

• we iedereen een fijn sinterklaasfeest toewen-

sen! 

•  

Wist u dat... Kerstviering donderdag 22 december van 

17.00u tot 19.00u 

 
 

Dit jaar zoals het er nu uitziet, gelukkig weer een Kerstviering die we met 

elkaar kunnen beleven. Een viering die dit jaar in het teken staat van 

sfeer, saamhorigheid en gezellig ‘’samen’’ pad op!  

Dit keer geen kerstmarkt of musical, maar een Herdertjestocht door de 

straten van Casteren.  

 

De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen verkleed in kerstsfeer naar school 

komen en worden om 16.55 op het schoolplein verwacht.  

Na een openingswoordje van meester Rudolf gaan de kinderen in groe-

pen uiteen. Groepsdoorbrekend, gaan de kinderen naar een lokaal. Daar 

zullen ze opgevangen worden door een leerkracht.  

Volgens een tijdpad zullen de kinderen in hun groep onder begeleiding de 

Herdertjestocht gaan lopen. Deze gaat langs versierde schuren carports 

en garages waar kerstactiviteiten plaats vinden. Kinderen kunnen hier 

naar kijken of aan deelnemen. 

Uiteraard wordt tijdens de tocht ook voor iets lekkers gezorgd! (geen 

maaltijd)  

 

Omdat niet alle kinderen op hetzelfde moment vertrekken gaan de kin-

deren in de klas aan de slag met het maken van een kerstkaart. Een 

kerstkaart die gemaakt zal worden voor de bewoners van zorginstelling 

De Floriaan in Bladel. Op deze manier willen we de bewoners een feeste-

lijke Kerst wensen! De kaarten zullen aan het eind van de avond verza-

meld worden en op vrijdag met een kleine groep leerlingen, aan de bewo-

ners van de Floriaan worden aangeboden. 

 

Na de tocht gaan de kinderen terug naar het lokaal waar vanuit ze gestart 

zijn. Als alle groepen terug zijn zullen we om 18.55 gezamenlijk de over-

steek maken voor de opening van de kerststal op het plein van Den Bels. 

Daar worden de ouders verwacht en vanaf dat moment nemen 

de ouders de verantwoordelijkheid voor hun kind over. 

 

De Kerstcommissie     

Nieuwe datum Eindmusical groep 8  

 
Zoals in een eerdere Schoolbel gemeld: in verband met de uitvoering van 

het openluchtspel Elisabeth, hebben wij een nieuwe datum geprikt voor 

de eindmusical van groep 8. 

 

Deze zal plaatsvinden op donderdag 29 juni. 

Noteer deze datum alvast in je agenda! 

 

Ziekmeldingen  

Bij ziekmeldingen van je kind, ontvangen wij graag 

ruim voor schooltijd een telefoontje. Gelieve dit 

niet door een broertje of zusje door te laten geven. 

Het gebeurt namelijk regelmatig dat dit vergeten 

wordt.  

 

Berichten aan beide leerkrachten 

via Social Schools 
Bij berichten aan de leerkracht van je kind, graag bei-

de leerkrachten (als dit aan de orde is) een bericht 

sturen. Soms ontvangen leerkrachten een bericht op 

hun niet-werkdag en zien ze deze berichten vaak te 

laat of niet. 

 

Wijzigingen, geef ze door! 
Heb je een nieuw adres, nieuw telefoonnummer of 

een ander mailadres, geef dit dan tijdig door aan ons, 

liefst via de mail. 

Ook wijzigingen in allergieën van jullie kind

(eren) hopen we van jullie te horen zodat we hier bij 

traktaties rekening mee kunnen houden. 

 

Oudergesprekken inplannen 

Een lastige ......., de planning m.b.t. de oudergesprek-

ken hadden wij eerder opengezet voor ouders met 3 

of meer kinderen op onze school. De bedoeling hier-

van was dat de oudergesprekken van deze ouders zo 

efficiënt mogelijk gepland konden worden.  

Echter, een groot aantal andere ouders, met 2 of min-

der kinderen, heeft de mogelijkheid tot eerder in-

schrijven ook gebruikt om alvast een oudergesprek te 

plannen. 

We gaan als school na óf en op welke wijze we aan de 

wens van ouders met meerdere kinderen op onze 

school tegemoet kunnen blijven komen als het gaat 

om het plannen van oudergesprekken. 



Bezoek Sint en Pieten 2 december 

Op donderdagochtend 2 december zal Sinterklaas met zijn 

Pieten een bezoek brengen aan onze school.   

 

Met alle kinderen van de basisschool zullen we hem verwel-

komen. De groepen gaan daarna om de beurt naar de Sint 

toe die in gymzaal van d’n Aord op hen wacht.  

Dat wordt vast een hele leuke en speciale ochtend!  

Surprise vrijdag 2 december 

Op vrijdag 2 december vieren we in de groepen 6, 7 en 8 

het Sinterklaasfeest met zelfgemaakte surprises en gedichten. 

 

Alle surprises worden op dinsdag 29 november meegebracht. 

Van woensdag 30 november t/m donderdag 1 december wor-

den deze voor ouders en kinderen tentoongesteld.   

  Maandkalender december 2022 

di 29 Surprises mee naar school 

wo 30 Tentoonstelling surprises 

do 1 Tentoonstelling surprises 

vm: Sint op school  

Pietengym alle groepen 

vr 2 Surprise groep 6, 7 en 8   

za 3  

zo 4  

ma 5 Pepernoten bakken groep 1 t/m 4  

di 6 09.00-11.00 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

gr 1 t/m 4 vrij tot 10.15 uur  

wo 7 Meester Thom afwezig, juf Francien vervangt 

do 8  

vr 9  

za 10  

zo 11  

ma 12 Groep 1 vrij 

di 13  

wo 14  

do 15  

Vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20 09.00-11.00 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

wo 21  

do 22 12.00-17.00 uur groep 1 t/m 8 vrij 

17.00-19.00 Kerstviering groep 1 t/m 8  

vr 23 14.15 uur start kerstvakantie  

za 24 1e Kerstdag 

zo 25 2e Kerstdag 

  Kerstvakantie t/m 6 januari 

Pepernoten bakken  

Op maandag 5 december gaan we met de kinderen van groep 

1 t/m 4 pepernoten bakken bij ouders thuis.  Via Social Schools 

zijn hulpouders gevraagd. We gaan er samen een leuke activi-

teit van maken 

Pietengym donderdag 1 december 
 

Op donderdag 1 december zal er voor alle  

groepen een Pietengym worden georganiseerd 

door gymmeester Ties. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 die dat willen, 

mogen verkleed als Pietje naar school komen.  

Wijzigingen, geef ze door! 

Heb je een nieuw adres, nieuw telefoonnummer of een 

ander mailadres, geef het dan tijdig door aan ons. 

Ook wijzigingen in allergieën van jullie kind

(eren) hopen we van jullie te horen zodat we hier bij 

traktaties rekening mee kunnen houden. 

Groep 1 t/m 4 6 dec vrij tot 10.15 
Groep 1 t/m 4 worden op dinsdag 6 december om 10.15u op 

school verwacht. Groep 1-2 mag dan een cadeautje meenemen 

waar ze in de klas mee mogen spelen. (graag goed opletten wat 

je meegeeft i.v.m. spelen) Groep 3 en 4 mag in de klas vertel-

len hoe het is geweest en nemen dus geen cadeautje mee.  

 



NIEUWS VAN NUMMEREEN  

Zoals jullie misschien al wel gezien hebben heeft het lokaal een refesh 

gehad m.b.t. interieur.  

 

De kinderen  kunnen weer leuk en fijn spelen. In een jungle-achtig sfeer. 

Daarnaast  zijn er ook weer verschillende kinderen doorgestroomd naar de basisschool. Vol vertrouwen hebben we hen uitge-

zwaaid naar de kleuters. Gelukkig hebben we ook weer lieve en gezellige kinderen welkom geheten.  

 

Afgelopen periode hebben we gekletst, gespeeld en geknutseld over de herfst. Hierbij een gezellige sfeerimpressie. Zie foto. 

 

 

 

 

Nu zijn we bezig met het Thema Sinterklaas. We zingen sint liedjes, we kijken 

samen met de kleuters naar het Sinterklaas journaal, we doen aan pietengym, we 

gaan pepernoten bakken en gezamenlijk  sluiten we aan bij de Sintviering van 

school. En we hopen dat de sint en pieten voor ons dit jaar ook weer een ca-

deautje meebrengt. 

Nieuws van Kids-World 

 

Wat hebben we een geweldig leuke start gehad en wat hebben we al veel leuke activiteiten 

gedaan met de kinderen. 

Zo hebben we vogelvoederhuisjes gemaakt, appelflappen gebakken, boswandelingen ge-

maakt en geklommen en geklauterd in de gymzaal. 

Natuurlijk hebben we ook de eigen knutselideeën van de kinderen vormgegeven en geno-

ten van het mooie weer tijdens het buiten spelen. 

De komende weken gaan we verder met activiteiten rondom Sinterklaas gevolgd door 

kerst. We gaan pepernoten bakken, kerstballen maken en nog veel meer. 

 

Ook zijn we aan het inventariseren naar de mogelijkheden om de opvang uit te 

breiden op dinsdag. 

 

Mocht u daar belangstelling voor hebben, laat het ons dan weten via het contactformulier welke u op de website van Kids World 

kan vinden of via een mail naar info@kinderopvang-kids-world.nl 

 

mailto:info@kinderopvang-kids-world.nl







