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Klankbordgroep.
Maandag 3 oktober zijn we voor de eerste keer met de
klankbordgroep bij elkaar gekomen. Ontzettend leuk om met
met een aantal ouders te sparren over de zaken die zich op
binnen de school afspelen. Voor mij een mooie manier om
om te kijken waar we ons nog in kunnen verbeteren en
natuurlijk ook om te zien waar we al goed in zijn. Het was
was een fijne avond waar we het over verschillende
onderwerpen hebben gehad, Bijvoorbeeld de manier waarop
we nu aan het werk zijn in de middenbouw.
Natuurlijk willen we u meenemen in alle ontwikkelingen.
Op dit moment zijn we zelf ook aan het kijken wat werkt en wat niet werkt. Het is een
kwestie van bijschaven en kijken waar de knelpunten zitten.
De kinderen zijn al heel erg gewend aan de manier van werken en wij merken dat het heel
snel was gewend. Super hoor hoe onze kanjers hiermee omgaan. We hebben het over de
communicatie gehad naar u als ouder en ik wil u erop wijzen dat veel te lezen is op onze
website en dat ik samen met de leerkrachten heb besproken, dat we moeten zorgen dat de
website actueel blijft. Natuurlijk mag u ons er op attenderen als dit niet het geval is. Zo
kunnen wij daar ook beter opletten.
In principe hebben we met de leerkrachten de afspraak dat huiswerk en belangrijke
mededelingen op vrijdagmiddag om uiterlijk 17.00 uur op de site staan.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is weer gestart. We hebben tijdens deze week allerlei leuke
activiteiten en de afsluiting is op donderdag 14 oktober. U bent dan, zoals bekend, van
harte welkom om te komen kijken.
Groep 3-4a
Juf Reina is nog niet beter en we zijn blij dat Juf Esmee de groep nog kan blijven draaien.
Zoals het nu lijkt is juf Esmee er ook nog na de herfstvakantie.
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Koffiedrinken
Op woensdag 12 oktober staat ons koffiemoment weer gepland.
De vorige keren waren er heel weinig ouders.
Jammer, want het is fijn om ook op een andere manier bepaalde zaken aan de orde te
brengen.
U bent natuurlijk welkom.
Voetballen
Kinderen voetballen graag op het plein daarom hebben wij een aantal zachte ballen
aangeschaft. Nu merkten we meer en meer dat kinderen een bal van thuis meenemen,
vaak een leren bal. Deze leren ballen zijn te hard en ze verdwijnen vaak. Ook werkt het
ruzie in de hand omdat ballen per ongeluk door een ander op het dak geschopt worden.
We hebben daarom besloten dat er geen ballen meer van thuis meegenomen mogen
worden. Wilt u hier op toezien?
Het team van De Rank
Huiswerk
Op de site van De Rank, onder de groep van uw kind staat het huiswerk. Leerkrachten
mailen dus het huiswerk niet naar de ouders.

Oudergesprekken
De portfolio gesprekken zijn gepland in februari en juni, Daarom hebben wij, anders dan
voorgaande jaren, geen geplande oudergesprekken in november. Wij willen u natuurlijk wel
in de gelegenheid stellen om een gesprek te hebben. U kunt via de mail een afspraak
maken met de leerkracht van uw kind als u een gesprek wil, deze zijn facultatief en niet
verplicht.

Artesiaplantsoen 9 | 2396 XJ Koudekerk a/d Rijn | 071 341 2812 | info@cbs-de-rank.net |
www.cbs-de-rank.net

schooljaar 16-17 | nieuwsbrief nr. 4 | 07-10-2016

Beter leren lezen: 10 tips voor thuis
Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor je kind. Als ouder kun
je je kind op allerlei manieren stimuleren om met lezen bezig te zijn.
Want hoe meer je kind leest, hoe beter je kind gaat lezen. Tien top-tips
voor thuis.
1. Lees je kind elke dag voor
Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een peuter of kleuter
is. Maar wist je dat het belangrijk is om te blijven voorlezen, ook als je
kind al(lang) zelf kan lezen? Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kinderen die regelmatige worden
voorlezen daar volop van profiteren: het verbetert de woordenschat, het leesbegrip en is onmisbaar
voor de taalontwikkeling. Of je kinderen nu in groep 1 zit of in groep 8, door voorlezen krijgen
kinderen zin om zelf te gaan lezen.
2. Laat je kind voorlezen
Draai de rollen ook eens om: laat je kind aan jóu voorlezen. Of aan een jonger broertje of zusje. Of
aan poppen of knuffeldieren. Een kind dat kan voorlezen is trots op die prestatie, waardoor het
extra gemotiveerd raakt om (nog) beter te leren lezen.
3. Haal boeken en tijdschriften in huis
Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. Verleid je kind tot lezen door volop
leesmaterialen in huis te hebben die passen bij de leeftijd en leesvaardigheid van je kind: boeken,
tijdschriften, strips, scheurkalenders. Beperk dit niet tot de slaapkamer van je kind. Zorg dat er ook
altijd wat te lezen valt in de auto, badkamer, woonkamer en keuken.
4. Stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin
Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden samen stil lezen uit hun
eigen boek. Zien lezen doet lezen. Vijftien minuten dagelijks oefenen met lezen doet wonderen
voor de leesvaardigheid.
5. Beperk lezen niet tot boeken
Heeft je kind een hekel aan boeken lezen? Geen probleem. Lezen kun je
overal doen en teksten vind je overal om je heen: recepten, spelregels,
reclamefolders, borden langs de snelweg, menukaarten, de ondertiteling op
tv. Laat je kind de tekst voorlezen en prikkel het om informatie op te zoeken.
“Hm, zouden we een regenjas aan moeten? Kun jij even het weerbericht
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lezen in de krant?” Ook computerspelletjes en apps zijn zeer geschikt, omdat kinderen het leuk
vinden om daar mee bezig te zijn.
6. Ga geregeld naar de bibliotheek
Verleid je kinderen om meer te lezen door eens in de paar weken met ze naar de bibliotheek te
gaan en nieuwe boeken op te halen. Het jeugdlidmaatschap van de bibliotheek is gratis en het
aanbod van boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s is enorm. Je vindt er boeken voor elk leesniveau en
iedere leeftijd. Kom je er zelf niet uit, vraag dan gerust een van de medewerkers om hulp. Zij
hebben veel deskundigheid in huis en kunnen jou en je kind uitstekend adviseren wat geschikte en
leuke boeken zijn. Voor kinderen die moeite hebben met lezen is het Makkelijk Lezen Plein een
aanrader. Daar vind je ook k inderboeken met een speciaal lettertype dat
makkelijker te lezen is voor kinderen met dyslexie.
7. Houd de leesvorderingen van je kind in de gaten
Zorg dat je weet hoe goed je kind moet kunnen lezen in een bepaalde
groep. Door te weten welk leesniveau je kind heeft of zou moeten hebben,
kun je gemakkelijk geschikte leesmaterialen uitzoeken en heb je eerder in
de gaten of je kind tegen leesproblemen aanloopt.
8. Neem leesproblemen serieus
Leesproblemen verdwijnen niet vanzelf. Hoe eerder je kind hulp krijgt, hoe beter het zal leren lezen.
Niet voor niets wordt in groep 3 al rond de herfstvakantie (tijdens de zogeheten herfstsignalering)
voor het eerst in kaart gebracht hoe je kind zich redt met klankherkenning, letters benoemen, letters
schrijven, woordjes en zinnetjes lezen. Kinderen die moeite hebben met
leren lezen, krijgen extra aandacht van de leerkracht. Zo wordt voorkomen
dat deze kinderen pas geholpen worden als ze echt zijn vastgelopen. De
meeste kinderen gaan met deze extra hulp goed vooruit, waardoor ze al
snel weer kunnen ‘aanhaken’.
9. Reageer enthousiast op het lezen van je kind
Reageer positief als je kind leest en prijs je kind als het voorleest, ook al
gaat het niet vlekkeloos of met horten en stoten. Praat met je kind over wat het leest en toon
interesse voor zijn of haar leesvoorkeuren. Een positieve sfeer rondom lezen verhoogt de motivatie.
10. Stel het leesplezier voorop
Het is niet belangrijk wàt je kind leest, maar dat je kind plezier beleeft aan het lezen. Staar je niet
blind op AVI-niveaus, vergeet de vooroordelen over stripboeken, laat overal moppenboekjes
rondslingeren en vertel je kind over jouw favoriete boek van vroeger. Voorkom dat je kind lezen
gaat zien als een verplichte schoolse activiteit en laat je kind ervaren hoe fijn en ontspannend lezen
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is. Wie graag leest en ervan uitgaat dat lezen plezierig is, zal zich gestimuleerd blijven voelen om te
lezen.

Week 41 ■ 10/10 - 14/10
De overkant
Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere land Egypte door de
woestijn op weg naar het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet
meer mee. Hij krijgt het land nog wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het volk.
Hij leidt hen door de Jordaan naar het beloofde land.

Week 42/43 ■ 17/10 - 28/10
Wie is koning?
1 Samuël 16, Psalm 23
Koning Saul is zo verdrietig en somber, dat niemand hem kan opvrolijken. Behalve David. Als hij op
zijn harp speelt en zingt, voelt de koning zich beter. Wat koning Saul niet weet is dat David door de
profeet Samuël gezalfd is. Op een dag zal hij de nieuwe koning zijn.
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Van de luizencommissie:
Controleren
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en
in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of
grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u
of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van
vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten)
controleren op hoofdluis.

Behandelen
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een
fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk
te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt,
kunt u alle hoofdluizen verwijderen.

Hoe kunt u kammen?
·

·

·
·
·
·

Maak

het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat
makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit
het haar.
Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid.
De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.
Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop
weg.
Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar
azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los.
Spoel de crèmespoeling uit het haar.
Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.
U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het
belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een
antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig
voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine.

Artesiaplantsoen 9 | 2396 XJ Koudekerk a/d Rijn | 071 341 2812 | info@cbs-de-rank.net |
www.cbs-de-rank.net

schooljaar 16-17 | nieuwsbrief nr. 4 | 07-10-2016

Artesiaplantsoen 9 | 2396 XJ Koudekerk a/d Rijn | 071 341 2812 | info@cbs-de-rank.net |
www.cbs-de-rank.net

schooljaar 16-17 | nieuwsbrief nr. 4 | 07-10-2016

Artesiaplantsoen 9 | 2396 XJ Koudekerk a/d Rijn | 071 341 2812 | info@cbs-de-rank.net |
www.cbs-de-rank.net

