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Houdt u er alvast rekenig mee dat er op vrijdag 15 maart een landelijke
onderwijsstaking gepland staat. Meer informatie hierover zal vanuit PCPO volgen.
Op woensdag 27 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapport mee
naar huis. De kleuters zullen hun rapport na de oudergesprekken meekrijgen. Zo kan
de leerkracht eerst de uitdraai van ons observatiesysteem KIJK toelichten. Kleuters
die korter dan een half jaar op school zitten krijgen nog geen rapport.
Vanaf woensdag 27 februari kunt u weer inschrijven voor de oudergesprekken van
donderdag 14 maart en maandag 18 maart. Inschrijven doet u via de Anspach-app
onder de knop ‘plan je gesprek’. Daar kunt u met de naam van uw kind en de
geboortedatum (bv. 01-10-2011) inloggen om een gesprek te plannen.
Dit kan vanaf 19.00u. Ouders met 3 of meer kinderen kunnen a.s. woensdag al vanaf
14.30u inschrijven. U heeft tot dinsdag 12 maart de tijd om u in te schrijven voor de
gesprekken.
Carnaval
Carnaval, een eeuwenoude traditie in ons Brabantse land. Een traditie die ook bij de
ouders en kinderen van onze school leeft en die we daarom niet zomaar voorbij
willen laten gaan.
In onze vorige nieuwsbrief vertelde we u al over ons nieuwe identiteitsbeleid en de
uitgangspunten daarbij. Vanuit deze open visie willen we ook stilstaan bij deze
traditie. We vinden het belangrijk om niet alleen het feest te vieren, maar de kinderen
ook het verhaal en de gebruiken die erachter liggen te vertellen.
Natuurlijk zullen we niemand iets opleggen, net zo goed als we niet aan
geloofsoverdacht doen. De doelstelling is om de kinderen kennis te laten maken en
het gesprek aan te gaan.
We zullen tijdens het vieren van het carnavalsfeest niet voorbijgaan aan de
ouders/kinderen die zich niet prettig voelen bij het vieren hiervan. Het programma is
zo samengesteld dat kinderen hun eigen keuzes kunnen maken en ook activiteiten
kunnen kiezen die los staan van het carnavalsfeest.
Programma Carnaval
Op vrijdagochtend 1 maart staat onze jaarlijkse Playbackshow op het programma.
De playbackshow is een onderdeel waar veel kinderen naar uitkijken, maar dit jaar
mogen naast playbackacts ook andere kunsten vertoond worden. De kinderen
ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Verder worden er door de hele school activiteiten aangeboden, de kinderen kunnen
zelf een activiteit kiezen die zij leuk vinden. Een kind dat bijvoorbeeld niet van
carnaval houdt of van de drukte bij de talentenjacht, kan er voor kiezen om deel te
nemen aan een rustigere activiteit.
Keuze activiteiten:
 Anspach’s got talent (Speelzaal)
 Karaoke
 Carnavalsdisco
 Spelletjes
 Knutselen
 Bioscoop
 Gameroom
De kinderen mogen, als ze dit zelf willen, op vrijdagochtend verkleed naar school
komen.
Nieuwe informatie boeken
Het is al weer even geleden maar tijdens de boekenmarkt hebben we een mooi
bedrag opgehaald voor nieuwe informatieve boeken.
Deze zijn inmiddels binnen en in gebruik genomen!
De kleuters hebben ook een gedeelte van het bedrag gekregen om voor deze
leeftijdscategorie informatieve boeken aan te schaffen. We zijn er blij mee.
Kinderzwerfboekenstation op de Anspach
Misschien is het u al opgevallen of heeft u op
facebook een foto voorbij zien komen....
Sinds januari hebben we op de Anspach een
kinderzwerfboekenstation, een ware
boekenboom. U kunt deze boekenboom
vinden voor het lokaal van groep 4, tegen de
muur bij de klapdeuren.
Wat is een kinderzwerfboekenstation?
Op de site https://www.kinderzwerfboek.nl/
kunt u heel veel informatie vinden maar
hieronder de beknopte versie.
De naam zegt het eigenlijk al......een
zwerfboekenstation met kinderboeken.
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de
kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je
mag het gratis mee naar huis nemen en lezen.
Niet meer dan 1 boek per kind.
Zo houden we leesboeken voor iedereen.
In het boek zit ook een sticker met een eventuele zwerfcode. Voor de boeken op
onze school is er geen code aangemaakt. Vind je het leuk om deze aan te maken
mag dit.
Wanneer je het boek uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een ander kind
het ook lezen.

We willen jullie allemaal aanmoedigen om van klein tot groot zoveel mogelijk te
lezen.
Is (voor) lezen dan echt zo belangrijk? Er wordt op school toch al gelezen....
Jazeker (voor) lezen is van reuze belang, zie ook folder: ouders betrekken bij
(voor)lezen
Wist u dat:
 ouders het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding kunnen
beginnen (Berg, H. van den, en A. Bus, 2015);
 vooral leesbegeleiding (voorlezen, interesse tonen in wat kinderen lezen, en
praten over een boek) een sterke, positieve invloed heeft op de
onderwijsloopbaan van kinderen (Notten 2012);
 ouders meer invloed hebben op de leesopvoeding dan leerkrachten en
vrienden (Stalpers, 2007);
 10- tot 19-jarigen die op jonge leeftijd door hun ouders zijn voorgelezen, lezen
plezieriger vinden en vaker lezen. Bij jongens is deze invloed nog groter dan
bij meisjes (Stiftung Lesen, 2011);
 een intensieve leesopvoeding (voorlezen, samen stil lezen) bijdraagt aan de
algehele geletterdheid en belezenheid en de leesprestaties in het basis- en
voortgezet onderwijs (Leesmonitor.nu);
 het dagelijks mediagedrag van ouders door hun kinderen vaak gekopieerd
wordt en ouders zich hier zelden van bewust zijn (Notten, 2012);
 speciaal voor de vaders: Het onderzoek naar vader-voorleesgedrag is niet
eenduidig, maar er zijn aanwijzingen dat vaders hun kinderen cognitief meer
uitdagen tijdens het voorlezen, terwijl moeders dicht bij de leesbeleving van
hun kinderen blijven. Ook zijn (voor)lezende vaders een goed voorbeeld voor
hun zonen. Als beide ouders voorlezen, is er meestal ook sprake van meer
voorleestijd voor de kinderen (leesmonitor.nu/leesopvoeding-ouders).
Kan ik ook boeken aanleveren voor het zwerfboekenstation?
Dit is mogelijk, graag zelfs.
Wanneer het een net, leuk en relatief jong boek is (niet ouder dan 10 jaar) kunt u het
boek inleveren bij de 'stationschef' van onze school
juf Caroline de Vries (groep 4) zij zal kijken of het boek geschikt is. Voor vragen kunt
u ook mailen naar caroline.devries@pcpomiddenbrabant.nl

