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Geachte ouders/verzorgers 
We wensen u een Gelukkig Nieuwjaar. 
Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2019-2020.  

  

31 januari staking 
De onderwijsvakbonden hebben een 4e grote 
onderwijsstaking aangekondigd op 30 en 31 ja-
nuari. De werkdruk loopt op in het onderwijs 
en de kwaliteit van het onderwijs staat onder 
druk. Zo lang er geen structurele oplossingen 
komen,  blijven de bonden actievoeren. 
Ook ons schoolteam maakt zich unaniem zor-
gen over de ontwikkelingen in het basisonder-
wijs. Doet De Springplank ook mee? Een aantal 
collega’s gaf aan te willen staken op één dag: 
vrijdag 31 januari. In overleg met het bestuur 
hebben we daarom besloten de school in Har-
derwijk vrijdag 31 januari te sluiten voor de 
leerlingen.  
Voor een aantal ouders komt dit bericht waar-
schijnlijk ongelegen, maar dit besluit is geno-
men in het algemeen belang van goed onder-
wijs. 

  

Beste Ouder(s) en verzorger(s) 
In de eerste 
plaats, allemaal 
een mega fantas-
tisch 2020! 
Bij deze wil ik mij 

graag voorstellen. Mijn naam is Wijnanda Bos. 
Ik ben als jeugd – en gezinswerker sinds 2014 
werkzaam bij het CJG (centrum voor jeugd en 
gezin).  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor al 
uw opgroei- en opvoedvragen. 
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
ben ik betrokken bij de school van uw kind. Ik 
werk heel nauw samen met de intern begelei-
ders van de school.  

Met regelmaat kom ik op school en kunt u uw 
vragen aan mij stellen. Hieronder de data 
waarop ik op school een inloopspreekuur heb 
van 9:00 tot 10:00 uur 

 30 januari  

 12 maart 

 16 april 

 4 juni 

 9 juli. 

Een aantal mogelijke vragen kunnen zijn:   
“ Ons kind is erg onzeker”,  
“ Ons kind  is erg verdrietig door onze schei-
ding”,  
“ Ons kind plast nog steeds in bed”, 
 “We weten niet goed hoe om te gaan met het 
gedrag van ons kind”,  
“ We maken ons zorgen over het gehoor van 
ons kind” 
 

Ik ga samen met u en eventueel de school in 
gesprek over uw vraag en maak hier samen 
een plan voor. U kunt zich via school aanmel-
den of u kunt ook zelf contact opnemen.  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dage-
lijks een inloopspreekuur van 9:00 tot 12:00 
uur en is dan ook telefonisch bereikbaar via 
0341-799904. 
 

Voor opvoedinformatie, aanbod van cursus-
sen/ trainingen en activiteiten zie www.cjghar-
derwijk.nl  
Ik ontmoet u graag,  
Vriendelijke Groet, Wijnanda Bos. 

  

Nieuws vanuit de M.R. 
Maandag 2 december zijn we voor de tweede 
keer dit jaar met de MR bij elkaar geweest om 
de lopende zaken  te bespreken. Bij alle verga-
deringen is Bert Veldhorst als directeur er het 
eerste deel bij om de beleidstukken die op de 
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agenda staan toe te 
lichten en vragen te be-
antwoorden. Het 
tweede deel van de 
vergadering praat de 
M.R. erover door. In de 
loop van het volgende 
schooljaar hoopt Bert 
Veldhorst met pensi-
oen te gaan. De M.R. is nauw betrokken bij het 
zoeken naar een nieuwe directeur en de ko-
mende tijd zullen we hierover in gesprek gaan 
met Jan Lindemulder, algemeen bestuurder 
van Educare.  Ook is er gesproken over de 
steeds wat teruglopende inkomsten van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Veel extraatjes voor 
de kinderen worden hieruit betaald. We willen 
als M.R. onderstrepen hoe belangrijk het is dat 
zoveel mogelijk ouders deze bijdrage betalen. 
Elvera Stitselaar heeft aangeven haar taak als 
M.R. lid neer te willen leggen. We gaan op 
zoek naar een ander teamlid om de M.R. gele-
ding weer aan te vullen. De volgende vergade-
ringen zijn gepland op: 16 maart 2020, 18 mei 
2020 en 22 juni 2020. We houden u in de 
Nieuwsbrief op de hoogte van onze bezighe-
den. Namens de MR: Evelien Wingelaar 

  

Voorlezen 
De nationale voorleesdagen worden dit jaar 
gehouden vanaf 22 februari t/m 1 februari. 
Deze actie is gericht op het voorlezen van kin-
deren vanaf 0 t/m 6 jaar. Zolang een kind nog 

niet uit zichzelf een boek gaat lezen, is het ech-
ter zinvol om te blijven voorlezen. Onder deze 
Nieuwsbrief staan een aantal nuttige voorlees-
tips. 

 

  

Data 
  

17 januari 9e Nieuwsbrief 

22 jan. t/m 31 jan.  De Nationale Voorleesdagen 

23 januari Boekenbeurs groep 3 en 4 

27 jan. t/m 7 feb. Groepsbesprekingen 

31 januari 10e Nieuwsbrief 

31 januari Onderwijsstaking, de kinderen 
hebben vrijaf. 

10 februari Studiedag, de kinderen hebben 
vrijaf 

11 februari Duikclinic voor groep 7 en 8 

14 februari 11e Nieuwsbrief 
Schoolverlatersadvies 
Uitgifte 2e rapport 

17, 18 en 20 fe-
bruari 

Ouderavonden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

 
Bert Veldhorst, directeur 



20201701NieuwsbriefH 

 

 
 

Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of over-

dag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daar-

naast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieron-

der een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen. 

 

Een boek kiezen 
In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te 

vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van je kind. Denk eens aan de volgende 

situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt je kind zindelijk of leert het 

tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. 

 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer 

prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het 

feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze 

steeds weer iets nieuws in de plaatjes. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer een 

ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages, 

heeft je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt? 

 

Voorleesrituelen 
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig 

als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment 

of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op af-

leiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 

 

Voorlezen met stemmetjes 
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te 

spannen en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de 
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orde. Als je langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig 

aankijkt, dan tref je vaak veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek 

iets zegt. 

 

Te moeilijk of niet 
Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor 

de leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het boek niet te moeilijk of te 

gemakkelijk is. 

Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. 

Als je het meerdere keren voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de meeste 

kans dat je kind door een boek geboeid wordt. 

 

Voorspel samen het verhaal 
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vra-

gen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze 

in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 

 

Moeilijke woorden 
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal 

vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er 

een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. 

Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord 

beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 

 

Laat uw kind vertellen 
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw 

kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpre-

tatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op 

ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens na-

vertellen. 

Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal 

beter begrijpen. 

 

Voorbereiding op het voorlezen 
Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig 

naar het verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek over 

zou kunnen gaan. 

 
 


