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Deze nieuwsbrief ziet er heel anders uit dan u gewend bent. 

De reden is dat niet Arenda hem heeft kunnen maken. Zij is al een paar weken behoorlijk in de lappenmand 

en dacht steeds: ik knap wel op, de nieuwsbrief moet maar even wachten. 

Nu het naar uit ziet dat dat opknappen wat langer duurt dan Arenda zou willen, hebben wij (bestuur en 

leerkrachten) gemeend dat er nu toch een nieuwsbrief gemaakt moet worden. Daar is Arenda het ook mee 

eens.  

Omdat het format dat Arenda maakte alleen op een programma gemaakt kan worden op de Apple 

computer en wij die niet hebben, hebben we een eenvoudiger versie.  

We hopen dat u ons dat niet kwalijk neemt. 

 

En we hopen natuurlijk dat de volgende nieuwsbrief er weer uitziet zoals u bent gewend. Want dat 

betekent dat Arenda weer opgeknapt zal zijn. 

We wensen haar beterschap en een snel herstel. 

Janny. 

 

 

Bericht van Claire 
 

Hier zijn we dan met onze eerste nieuwsbrief sinds 

de start van het nieuwe schooljaar. 

En van start gesproken, 8 nieuwe leerlingen 

hebben zich aangemeld! 

“STAAL” is ook nieuw op school! Een gloednieuwe 

taalmethode voor de groepen 4 tot en met 8. 

Drie leerkrachten die tijdens de eerste week van 

juli elk een cursus van de bijscholing in Egmond 

aan Zee hebben gevolgd, zijn er ook weer bij. 

Samen met onze vrijwilligers Arenda, Ineke, 

Johanna en Marika willen we jullie kinderen een 

heel leerrijk jaar aanbieden. 

We weten dat we dit jaar ook weer op enthousiaste ouders kunnen rekenen die geloven in onze school 

en er heel wat voor over hebben om wekelijks naar Sourcieux-les-Mines te komen. 

De communicatie tussen de school en de ouders is een werkpunt. Zo heeft u al kunnen merken dat u 

wekelijks een korte samenvatting krijgt over wat aan bod is gekomen en wat als thuis- en huiswerk 

moet worden gedaan. Onze bedoeling is u zoveel mogelijk te betrekken om optimale resultaten te 

behalen voor uw kinderen. Samen staan we sterker! 

Ik wens jullie heel veel leesplezier in deze interessante 

nieuwsbrief! 

 

Claire 

 

 

Verslag ouderbijeenkomst  
 

Om de ouders te informeren over het nieuwe schooljaar was er 

op woensdag 10 oktober aan het eind van de schoolmiddag een 

ouderbijeenkomst. De juffen hebben om de beurt verteld wat de 

ouders het komend schooljaar kunnen verwachten.  
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Op een bijscholingsbijeenkomst van het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) in Nederland 

tijdens de zomervakantie hebben de leerkrachten nieuwe schoolmethodes aan geschaft. Ze hadden 

daarvoor budget gekregen van het NOB. 

 

Emilie – peuters en kleuters 

Voorheen werkte Emilie met de methode Kleuterplein. Uit die methode zal ze komend jaar nog steeds 

bepaalde onderdelen gebruiken, maar daar is nu de methode Kleuteruniversiteit bij gekomen. De 

nieuwe methode neemt steeds een boek als uitgangspunt. De les wordt opgebouwd rondom het boek. 

Het leuke van deze methode is dat er vooral spelend wordt geleerd. Dat past goed bij de kinderen die 

onze school bezoeken. Ook voor kinderen die nog weinig Nederlands spreken is deze methode 

aansprekend. Er wordt veel gebruikt gemaakt van spelletjes om de woordenschat te vergroten. 

Emilie sprak voorheen tijdens de les geen Frans. Tijdens de bijscholing leerden de leerkrachten dat er 

af en toe best een woordje Frans mag worden gesproken als dat de kinderen helpt bij het begrijpen 

van de lessen en de instructie. Emilie zal de oudste kleuters (groep 2) af en toe apart nemen om extra 

woordenschat met ze te oefenen. 

Huiswerk: Emilie zal wekelijks na de les een mail aan de ouders sturen met de titel van het boek dat is 

behandeld en de woorden die aan bod zijn gekomen. De ouders kunnen die dan thuis herhalen.  

 

Janny – groep 3 en 4 

Janny werkt dit jaar met de ‘oude’ methode Veilig leren lezen om de kinderen van groep 3 te leren 

lezen.  Voor spelling werkt ze met de nieuw aangeschafte methode Staal. Daarbij horen 

instructiefilmpjes, maar helaas is er niet altijd internet beschikbaar. Het deel woordenschat van deze 

methode komt voor groep 4 na de Kerstvakantie aan de orde. In Janny’s klas zitten dit jaar 6 kinderen 

die 6 verschillende niveaus hebben voor wat betreft hun vaardigheid in het Nederlands. Ze maakt 

daarom voor elke les voor elk kind (soms voor duo’s) een lijstje met wat de kinderen die dag gaan 

doen. Zij probeert de zelfwerkzaamheid te bevorderen. Dat is voor de kinderen van groep 3 nog 

moeilijk, omdat ze nog niet kunnen lezen en schrijven. Zij vragen nu nog veel instructietijd, zodat de 

andere kinderen wat meer problemen zelf moeten oplossen.  

 

Claire – groep 5 t/m 8 

De kinderen van de groep van Claire werken dit jaar, net als in Janny’s klas, met de nieuwe methode 

Staal. In deze methode worden de verschillende woordcategorieën uitgebeeld met gebaren. Er is in 

deze methode veel digitale ondersteuning, bijvoorbeeld middels filmpjes waarin de woordcategorieën, 

zoals woorden die eindigen op ng, worden uitgelegd. De school heeft ook een abonnement op 

Nieuwsbegrip, een online platform waar filmpjes over actuele onderwerpen (a la het jeugdjournaal) 

kunnen worden bekeken. Bij elk item hoort een tekst met vragen. Hiermee leren de kinderen 

begrijpend lezen. Bij het lezen wordt ook gewerkt aan leesstrategie. Dat houdt in dat leerlingen een 

tekst bewust behandelen: door te voorspellen waar het over gaat (kijk naar de titel en de plaatjes), 

door te letten op verwijswoorden (bijvoorbeeld hij, zij, het, deze, daar), door vragen te stellen (wie, 

waar, wanneer, waarom, hoe?), door samen te vatten, door de moeilijke woorden op te zoeken. 

Claire stuurt wekelijks via e-mail na de les het huiswerk door voor de volgende week. Elke leerling 

krijgt huiswerk op zijn/haar eigen niveau. 

 

Algemeen:  

In plaats van het gezamenlijk beginnen van de lesmiddag is er nu een gezamenlijk eind. Alle leerlingen 

komen het laatste kwartier samen in de bibliotheek. Van elk groep vertelt 1 leerling wat ze die dag 

hebben gedaan/geleerd. Doel: woordenschat in de praktijk brengen en contact en interesse met/voor 

elkaar. Dat nieuwe laatste kwartier is een experiment. In de loop van het jaar kijken we of dit goed 

bevalt.  
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Er is dit jaar gerichtere aandacht voor de verjaardagen. De viering (zingen met de hoed op en traktatie 

eten) vinden plaats in de bieb tijdens de les. Oproep aan de ouders: zorg voor een traktatie die 

makkelijk uit de hand kan worden gegeten en die niet te veel kruimelt. Zo blijft de bieb schoon. 

 

Verslag door Arenda. 

 

Een aanvulling van Emilie:  

Een paar weken geleden heb ik een vertelschort in elkaar geknutseld. 

Volgende week ga ik deze zeker gebruiken om het verhaal over “De drie 

dappere paardjes” voor te lezen. 

Iedere keer als er een nieuw verhaal aanbod komt, zijn er verrassingen die uit 

de zakken van het schort tevoorschijn komen. 

Spannend ….. 

 

 

 

We zijn heel blij dat er veel kinderen gebruik maken van de bibliotheek. Lezen verruimt je wereld en dat 

kun je niet vroeg genoeg leren. 

De gang van zaken is als volgt:  

Een kind pakt een boek om het te bekijken. Daarvoor in de plaats zet hij/zij een plankje. Als het boek niet 

bevalt weet het kind precies waar het boek moet worden teruggezet. De boeken staan namelijk op 

alfabetische volgorde, omdat we ze dan terug kunnen vinden als we iets speciaals zoeken.  

Als het kind een boek wil meenemen naar huis voor één of twee weken, schrijft de bibliothecaris-van-

dienst het op de leeskaart van het betreffende kind. Zo hebben we altijd een overzicht waar welk boek is. 

Als het boek gelezen is, neemt het kind het weer mee naar de school, levert het bij de bibliothecaris-van-

dienst in en kan een ander boek uitzoeken. 

Wij hopen dat de kinderen zelf denken aan het mee terug nemen van het boek, maar meestal moeten de 

ouders daar een handje bij helpen. En soms moeten wij een kind eraan helpen herinneren dat het al 

geruime tijd een boek in huis heeft. Zo leert het kind de verantwoordelijkheid nemen voor de boeken van 

de school.  

 

 

Op 2 december is het weer zover. Dan 

vereert Sint-Nicolaas ons weer met een 

bezoek aan de al dan niet Nederlandstalige 

kinderen in en om Lyon. De voorbereidingen 

voor het feest zijn volle gang, dat hebt u aan 

de toegezonden e-mails vast al wel gemerkt. 

We zoeken nog enkele vrijwilligers om die 

dag tot een succes te maken. 

Zin om te helpen? Klik dan op deze link 

https://goo.gl/forms/fhhW4EtBbS3sHwvz1. 
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U hebt het al in de mail van het bestuur gelezen: In navolging 

van de oudermiddag bijeenkomst van 10 oktober heeft het 

bestuur besloten om op gelijksoortige wijze de jaarlijkse 

ledenvergadering te houden. 

U bent daarom van harte welkom op woensdag 5 december, 

aansluitend op de lesmiddag, om deel te nemen aan de 

ledenvergadering. Ongeveer van 16.00 tot 17.00u. 

We zijn tot dit besluit gekomen omdat dit de meest effectieve 

manier is, voor u en de school, om elkaar te ontmoeten en om 

te vergaderen. 

U hoeft daarom niet nogmaals naar een andere locatie, andere 

dag en ander tijdstip om deze vergadering bij te wonen. 

NB. Een belangrijk agendapunt zal zijn de verkiezing van een 

nieuwe secretaris/esse. U wordt van harte uitgenodigd om na 

te denken of dit iets voor u is. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Peter Boets.  

Graag zien we velen van u. Want u als lid bepaalt uiteindelijk het 

reilen en zeilen van de school. 

Tot slot. 

We hopen u toch weer wat op de hoogte te hebben gebracht van een aantal zeken de school 

betreffende. 

 

Namens het schoolteam /cie. communicatie 

Janny Beekman 


