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AGENDA
vr.
-groep 4a/4b zwemt,
02-10 -groep 6a zwemt.

Woensdag 30 september start voor de 66ste keer de landelijke
Kinderboekenweek waarbij geschiedenis als thema is gekozen.
Ook op De Caegh zullen we de komende anderhalve week ruim

vr.
- Vossenjacht
09-10 meneer Adrie
- groep 5b zwemt
- groep 6b zwemt
za.
10-10
t/m
zo.
18-10

aandacht gaan schenken aan leuke en interessante boeken!
Samen duiken we de geschiedenis in door veel verhalen over dit
onderwerp te behandelen en te lezen. Het (voor)lezen van
boeken

vinden

wij

namelijk

van

groot

belang voor

de

ontwikkeling van kinderen. Zoals u wellicht in het nieuws heeft

Herfstvakantie.

kunnen lezen is er een landelijke trend dat de leesmotivatie van
kinderen

steeds

meer

afneemt,

en

daarom

is

de

Kinderboekenweek bij uitstek een campagne waarin we het lezen
van boeken willen stimuleren. En wat maakt dat het lezen van
boeken nou zo belangrijk is? Wetenschappelijk onderzoek laat
het volgende zien:
- Kinderen die veel lezen scoren hoger op de Cito-toetsen taal,
wiskunde en studievaardigheden.
- Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling,
grammatica en schrijven
- Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Wie iedere dag een
kwartier in een boek leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren.
Dat is evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren door
woordenschatinstructie op school.
- Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over
boeken komen verder in het onderwijs.
Wij wensen u samen met uw kind (extra) veel leesplezier voor de
komende weken!

VENTILATIE
Nu de scholen weer volledig open zijn gegaan
heeft het kabinet schoolleiders richtlijnen gegeven
voor Corona proof onderwijs. Zo moeten
schoolgebouwen goed geventileerd zijn, om
eventuele besmettingen te voorkomen. In
samenspraak met de PO-Raad en het LCVS
(landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen)
zijn een aantal vraagstukken en richtlijnen
opgesteld over dit onderwerp.

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN
HARTE!
02-10 Kees Bankras 8A
02-10 Sam Vleugel 4A
03-10 Roos Appelman 3B
04-10 Esrah Muis 5B
05-10 Vinz Munster 4B
05-10 Jordy Zwart 6A

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar is

06-10 Eefke Visser 5A

onderzocht wat de bestaande ventilatie

06-10 Ties Woestenburg 4A

mogelijkheden zijn per school. Afgelopen week is
er vanuit het LCVS een uitgebreidere vragenlijst
aangeleverd bij alle schoolbesturen. Aan de
schoolbesturen wordt gevraagd om uiterlijk 21
september de aanvullende gegevens aan te

07-10 Jace van der Does 4A
09-10 Liv Samuels 4A
13-10 Cristijn Maaskant 6B

leveren. Wij nemen de vraagstellingen zeer serieus

13-10 Senna van Nijnatten 1/2B

en zien de ernst van het onderzoek maar het is

13-10 Bente Smit 5B

ook onze verantwoordelijkheid om de juiste

13-10 Emi de Vries 5B

gegevens aan te leveren. Het was voor ons niet
haalbaar om binnen een week alle gevraagde

15-10 Sylvano Vriend 6B

gegevens aan te leveren. De meetgegevens volgen

16-10 Kiki Jonker 6B

in overleg later.

19-10 Hassan Al Saleh 8A

Medio week 39 worden op alle scholen
meetsensoren geleverd en geplaatst om een goed

VOSSENJACHT M ENEER ADRIE

beeld te krijgen van de luchtkwaliteit. Deze
sensoren zullen in week 39 en 40 de CO2 waarden
meten en registreren. De gegevens zullen wij delen
met de PO-Raad / LCVS . Op 1 oktober worden de
gegevens van alle schoolbesturen in Nederland
aangeboden aan de minister van OCW.

Na het verzamelen van alle meetgegevens krijgen
wij een beter beeld van de bestaande situatie per
school. Op deze manier kunnen we, indien van
toepassing, per school een plan van aanpak
schrijven over hoe om te gaan met een juiste
luchtkwaliteit. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Vr ijdag 9 ok t ober is het op school feest
voor meneer Adrie omdat hij 40 jaar in het
onderwijs zit. Tevens staan we stil bij zijn
aanstaande pensioen (december 2020).
We organiseren deze dag voor meneer
Adrie en de groepen 3 t/m 8 een
vossenjacht door de wijk.

