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Kinderboekenweek
Deze week is de Kinderboekenweek begonnen; van 30-9 t/m 11-10 (wat best lang is voor
een week…). Aan het thema “En toen…” wordt in alle groepen aandacht besteed.
Op de boekenkar staan de bekroonde boeken. In elke klas staat er één boek centraal.
En er gaat natuurlijk veel voorgelezen worden.
Recent was in het nieuws dat in Nederland de leesvaardigheid terugloopt, omdat kinderen
minder lezen of minder worden voorgelezen. Bij veel kinderen zijn games, video’s en TV
blijkbaar populairder en dat gaat ten koste van de leestijd.
Gelukkig zijn we als school een LIST-school. LIST is gebaseerd op het principe dat kinderen
het beste leren lezen als ze veel lezen en dat kinderen méér lezen als ze boeken mogen kiezen
die ze leuk vinden.
We hebben helaas te weinig leerkrachten om vijf dagen te kunnen LIST-lezen, maar het lukt
nu vier keer per week: drie keer met de hele school en 1x in de eigen groep.
En er wordt bijna dagelijks voorgelezen in alle groepen.
De leesvaardigheid wordt twee keer per jaar getoetst en de resultaten zijn altijd positief.
MAAR…. dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat kinderen ook thuis lezen, dat ouders
hun kinderen veel voorlezen en zelf ook laten zien hoe leuk het is om te lezen!
Boekenactie van De Drvkkery
De Drvkkery heeft ook dit jaar de actie dat als kinderen een
boek kopen tijdens de Kinderboekenweek en de kassabon inleveren op school, de school er een percentage van krijgt om te
besteden voor de eigen schoolbibliotheek.
Dus… geef kinderen een boek cadeau en sponsor tegelijk de
school!
Opa’s en oma’s vinden het vaak ook heel leuk om met hun
kleinkinderen een mooi boek uit te gaan zoeken in de
winkel……
En wie wil weten wat goede boeken zijn:
www.kinderboekenweek.nl
Schoolplein
Zoals in de mail eerder deze week al te lezen was zijn de werkzaamheden aan het plein in
volle gang. In de herfstvakantie volgt FASE 2.
We hopen weer op de medewerking van veel ouders om een dag of een dagdeel te komen
helpen! Volgende week wordt er een aanmeldschema gemaild.
De GROTE SPONSORACTIE
Om het plein te kunnen bekostigen zijn er verschillende subsidies toegekend, maar dat is
nog niet genoeg om alle kosten te dekken. Ons plan om het afgelopen schooljaar af te sluiten
met een grote fancyfair viel in het (corona-)water.
Omdat voorlopig wordt afgeraden dit soort bijeenkomsten te organiseren hebben we een
heel nieuw plan bedacht. Met o.a. een soort digitale fancyfair! Én allerlei andere acties.
We starten in de week na de herfstvakantie als het plein al een beetje vorm heeft gekregen.
Informatie volgt!
Bezetting groepen
Juf Maxime is deze week nog afwezig.
Vandaag en morgen kan juf Monique Buitendijk invallen in groep 3/4.
In groep 5/6 kunnen we het voorlopig opvangen met juf Carolien en juf Francis die om de
beurt op vrijdag de groep nemen.
We doen er alles aan om te zorgen dat het niet nodig is, maar áls er nog een leerkracht ziek
wordt bestaat de kans dat er een groep thuis moet blijven.

Etty Hillesum-project.
Dit project voor groep 7/8 kon dit voorjaar vanwege corona niet doorgaan en is nu gepland
op 26 oktober, de dag na de herfstvakantie.
De kinderen gaan dan op de fiets naar de schouwburg in Middelburg.
Dus FIETS MEE en vooraf even controleren of alles werkt (rem, licht, stuur en bel!).
Het project ‘Etty Hillesum’ gaat over Worden wie je bent’ . De Joodse Etty (en Middelburgse)
schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog in dagboeken over haar persoonlijke ontwikkeling.
Een indrukwekkende weergave van haar persoonlijke ontwikkeling tegen de achtergrond
van haat en oorlog.
In 2017, i.v.m. Middelburg 800, werd Etty gekroond tot ‘Grootste Middelburger Aller Tijden’.
Het educatieproject beoogt de leerlingen te laten ervaren hoe belangrijk het is om te kunnen
worden wie je bent en dat dit alleen mogelijk is in een wereld zonder haat.
Ouderbijdrage.
Deze week ontvangen ouders weer het jaarlijkse verzoek voor de ouderbijdrage. In overleg
met de MR is besloten het vaste bedrag van €55 per kind aan te houden, ook al is vorig jaar
niet al het geld uitgegeven, omdat door corona enkele activiteiten niet zijn doorgegaan.
Het gaat om een vrijwillige bijdrage, bestemd voor allerlei activiteiten die niet vanuit het
onderwijsbudget mogen worden betaald. Zoals feesten (sint, kerst, paaslentefeest, eindfeest) excursies/uitstapjes en buitenschoolse sportactiviteiten (bijv. voetbaltoernooi).
MR en werkgroep identiteit.
In overleg met de medezeggenschapsraad en de werkgroep identiteit is besloten om de
huidige bezetting aan te houden voor komend jaar.
De MR bestaat uit Judith van Bakergem (moeder van Silvan en Dévin) en José Meijer (moeder
van Emilia en Raúl). In de werkgroep identiteit zitten Niek Peene (vader van Mats), Lourien
de Buck (moeder van Tessa, Gijs en Laura) en Femke Besselink (moeder van Tim en Kasper).
In de werkgroep is dus nog een plek vacant. WIE MELDT ZICH AAN?
PARRO
Sinds kort werken we op school met PARRO, om makkelijk en snel te communiceren met de
ouders (via mededelingen, foto’s, filmpjes).
De meeste ouders hebben de app inmiddels geïnstalleerd en zich aangemeld.
Voor wie dat laatste nog niet heeft gedaan zullen we een nieuwe uitnodigingsmail sturen
waarmee registratie mogelijk is.
Graag horen we of PARRO bevalt, want het gaat nu nog om een proefversie .
Ik wil er nog een keer op wijzen dat er naar verwachting in de onderbouw meer gebruik van
zal worden gemaakt dan in de bovenbouw én dat niet bij elke leerkracht de app ook ’s avonds
of in het weekend ‘open’ staat.
AVG en NAW
Begin van het jaar is via mail verzocht om aan te geven of de eerder gegeven toestemming
voor het gebruik van foto- en videomateriaal nog van toepassing is.
Ik heb de noodzakelijke replymail nog niet van iedereen ontvangen!
Ook de stamkaart die de kinderen hebben meegekregen, om alle gegevens te checken, is
nog niet van iedereen terug. Als gegevens juist zijn willen we dat ook graag weten!
Dat mag natuurlijk ook even via de mail of Parro worden doorgegeven.
Ventilatie
Om verspreiding van corona te voorkomen is goede ventilatie belangrijk.
PRIMAS heeft alle scholen laten controleren door Marsaki.
Conclusie: de Magdalon heeft mechanische afzuiging. Verse lucht wordt via roosters en
ramen aangevoerd en verbruikte lucht via de ventilatieroosters naar buiten afgevoerd.
Met CO2-meters wordt de luchtkwaliteit in de gaten gehouden.
Diversen
• De kast met kosteloos materiaal is overvol, dus voorlopig geen lege doosjes, potjes, etc.
Kurken blijven welkom, maar er hoeft niet extra voor te worden gedronken!
• Woensdag 7 oktober hebben de groepen 3-8 tennisles. 3/4 met bus; 5-8 op de fiets.
Agenda
LET OP: maandag a.s. (5 oktober) zijn alle kinderen vrij i.v.m. de “Dag van de leraar”.
WIJZIGING: de datum van de sportdag is een week vervroegd. Dat wordt nu 28 mei.
Dat betekent ook dat de kinderen van groep 1-4 niet op 4 juni maar op 28 mei vrij zijn!
Voor belangrijke data: zie agenda

