
 

 
 
 
 
Algemeen 
Komende weken luisteren we naar Bijbelverhalen 
over het leven van Jezus. Een van de verhalen is een 
zaai verhaal. Niet saai, maar een gelijkenis over 
zaaien. Jezus wil ons iets duidelijk maken met die 
verhalen. Over groeien en tot bloei komen. Dat gaat 
ook over ons. 
 
Nationale voorleesdagen 
Deze week extra aandacht voor voorlezen. Kinderen 
vinden het leuk als je voorleest. En door vaak voor te 
lezen wordt het kind beter in taal. 
Gisteren is er tijdens een heerlijk voorleesontbijt in 
alle groepen voorgelezen. 

 
 

 
: 
Tips voor meer plezier met voorlezen: 

- Begin vroeg met voorlezen. 
Samen een boek lezen met je kind. Dat is heerlijk. 
Begin al met voorlezen vanaf de geboorte. Want door 
voor te lezen wordt je kind later beter in taal. 

- Maak voorlezen samen leuk. 
Bij voorlezen gaat het om het gezellige moment 
samen. Neem dus de tijd en ga op een rustige plek 
zitten. Lees het boek eerst zelf een keer, dan weet je 
wat er komen gaat. 

- Haal samen gratis boeken bij de bibliotheek. 
Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis boeken kunnen 
lenen bij de bieb?  
Op https://www.doemeermettaal.nl/kinderen-
voorlezen vind je meer tips. 
 
 

Muziekfeestdag   
Op 14 februari houden we een 
feestelijke muziekdag op school. Dit 
organiseren we vanuit ons budget om 
alle leerlingen met cultuur in aanraking te kunnen 
laten komen.  
Muziek is daar een fijn onderdeel van. 
Alle groepen krijgen twee muzikale workshops.  
Ook krijgen ze een creatieve opdracht. We houden 
deze dag de gebruikelijke schooltijden aan. De 
kinderen brengen ook hun eigen fruit en drinken mee 
voor de ochtendpauze. 
 
Studiedag 
Op woensdag 16 februari heeft het team een 
studiedag. Wij gaan meer leren over en ons verdiepen 
in executieve functies (Breinkrachten).  
Alle leerlingen zijn dan vrij. 
Informeert u zelf tijdig eventuele opvang. 
 
 
Bijlagen 
Na deze nieuwsbrief vindt u drie bijlagen  die we op 
verzoek op deze manier met u delen. 
Meer info krijgt u van de betreffende aanbieder.  
 
 
 
 
Agenda 
Ma 14 feb  muziekfeestdag 
Wo 16 feb  studiedag, alle leerlingen vrij  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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