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Juffrouw Veronique Glim
25 jaar op de Maria-Bernadette school!!
Van harte gefeliciteerd!

Juffrouw Veronique werkt deze maand 25 jaar op onze school. In november 1993 ging ze bij ons
invallen voor juffrouw Margreet. De Maria-Bernadette school was voor haar op dat moment geen
onbekende plek, want ze had er als kind acht jaar op school gezeten.
In de afgelopen 25 jaren heeft ze in alle groepen gewerkt. De laatste jaren had ze geen eigen groep
meer, omdat ze Intern Begeleider van onze school werd.
Met haar enthousiasme en ervaring voert ze deze functie nog steeds op een geweldige wijze uit.
In de loop van het schooljaar zullen we dan ook dit jubileum met z’n allen gaan vieren.
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Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 1/2A toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 7 een bijdrage verzorgen.
Gedragsregel van de maand

Pech voor juffrouw Yvonne Boon
Juffrouw Yvonne is vorige week op de ijsbaan in Hoorn gevallen en ze heeft daarbij haar rechter pols
gebroken. We wensen haar veel beterschap toe!
Voortgangsgesprekken
Vorige week vrijdag zijn de uitnodigingen richting ouders verstuurd.
Nieuws uit de kleuterbouw
We hebben het thema ‘Restaurant’ weer afgerond. Het was een interessant thema, de kinderen
spelen het in de speelhuizen nog steeds uit. Misschien hebben ze zelfs wat goede tafelmanieren
geleerd. Maar ja, nu de Sint weer in ons land is kunnen we niet anders dan werken over Sinterklaas,
natuurlijk. Zowel de inloop als de lessen staan in het kader van de pakjes en de pepernoten.
Voorbeeld van de lessen die aan bod komen: hoe groot moet het pakpapier zijn om pakjes in te
pakken, cadeautjes van klein naar groot sorteren, wegen met pepernoten en ga zo maar door. En
natuurlijk rijmen we wat af in de komende weken.
In september heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat we afgeschreven kleutergymmaterialen op
gingen ruimen. Het meeste ging gratis weg, alleen op de kast is geld geboden. De kast heeft een mooi
nieuw plekje gevonden en van het geld hebben we een ‘schommeltol’ gekocht voor in de gymzaal:
een grote tol met een doorsnee van 1 meter waarin 2 kinderen kunnen zitten om rond te
schommelen. Vraag uw kind er maar eens naar.
Woensdag 28 november is het pietenochtend. Op deze ochtend mogen de kinderen verkleed naar
school (als ze willen). De 2 kleutergroepen worden over 4 kleine groepen verdeeld en deze groepen
gaan allemaal een half uur pepernoten bakken, gymmen als pieten, film kijken en spelletjes doen.
Schooltijden blijven hetzelfde. We hebben gehoord dat er een Piet mee komt gymmen, maar of dat
waar is …?
Vrijdag 30 november komt Hans Rob (opa van Mick Rob 1-2A) voor beide groepen een poppenkast
voorstelling geven. We wachten in spanning af wat er dit jaar zal gebeuren.
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Strooi-ochtend
Binnenkort zal de strooi-ochtend gehouden worden. Zwarte Piet is al onderweg! Op deze ochtend
mogen de kinderen ook hun stoeltje zetten. Dat is weer eens iets anders dan schoentje zetten!
Sinterklaas
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. We zijn nog volop bezig het feest voor
te bereiden.
We hanteren op die dag de gewone schooltijden: 8.30 uur tot 12.15 uur.
Sinterklaas intocht woensdag 5 december
Natuurlijk mag u als ouder bij de intocht van Sinterklaas zijn.
Sinterklaas komt dit jaar niet met de boot, maar op een andere manier. We zijn benieuwd!
Alle leerlingen hebben al een uitnodiging gekregen voor het Sinterklaasfeest op school.
Traditie
Op donderdag 6 december starten we i.v.m. het sinterklaasfeest een half uurtje later.
Om 9.00 uur begint de school.
Kerstmis op school
Donderdag 20 december gaat de school om 12.00 uur uit.
’s Avonds wordt de kerstviering gehouden. Aan ouders zal weer gevraagd worden om iets lekkers
voor de leerlingen te maken.
U krijgt hier in een volgende nieuwsbrief informatie over.
Vrijdag 21 december gaat de school ook om 12.00 uur uit.
Deze tijden staan ook op de kalender vermeld.
Huisvesting Scholen in de stadskern Medemblik
De Gemeente gaat in de komende weken onderzoek doen naar de kwaliteit van de gebouwen van de
Jozefschool, de Meridiaan en onze school.
Vervolgens zal met alle betrokkenen worden besproken welke mogelijkheden er liggen op het gebied
van de huisvesting.
De gebouwen van de bovenstaande scholen staan op de lijst voor nieuwbouw of grootscheepse
revitalisering.
Financiële regelingen Gemeente Medemblik
Ouders die in een moeilijke financiële situatie zitten en moeite hebben om hun kinderen mee te
laten doen aan allerlei (school)activiteiten, kunnen financiële ondersteuning van de Gemeente
krijgen.
Met financiële steun kunnen kinderen wel deelnemen aan activiteiten en wordt voorkomen dat
kinderen buitengesloten worden. Vrijdag wordt aan alle leerlingen een folder hierover meegegeven.
Klik hierboven op de titel om de informatie te downloaden.
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Alle leerlingen hebben vandaag de brochure meegekregen.
Lezen van groot belang!
Op onze website staat onder het kopje OUDERS belangrijke informatie over het belang van lezen.
Door voor te lezen of zelf te lezen gaat er voor uw kind een wereld open. Lezen kunt u als ouder
stimuleren.
Waarom is lezen belangrijk?
• Lezen is niet alleen leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, maar ook een sleutel naar de
volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Het vergroot
de woordenschat van het kind en hierdoor begrijpt het kind de wereld om zich heen dan ook beter.
Dingen begrijpen is dan ook de sleutel naar de wereld en tot succes.
• Leestechniek ontwikkelt zich al vanaf de geboorte. Door voorlezen uit babyboekjes leren kinderen
bijvoorbeeld dat de klanken ‘boe’ en ‘koe’ gekoppeld zijn aan een plaatje van een wit beest met
zwarte vlekken en ze herkennen een echte koe later ook in de wei.
• Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen en het geheugen. Een kind leert nieuwe woorden
en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen. Naarmate kinderen beter lezen
en meer lezen, kunnen ze meer en makkelijker leren. Lezen is dus een sleutel naar kennis.
• Lezen stimuleert luisteren, concentratie en fantasie.
• In kinderliteratuur wordt veel gebruik gemaakt van humor. Lachen is leuk en gezond. Boeken en
lezen vormen een aanleiding tot gezelligheid, pret en interactie.
• Uit diverse onderzoeken blijkt dat er weinig wordt gelezen en voorgelezen. Bezoek voor
onderzoeksgegevens de sites van de Stichting Lezen en www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
(veelgestelde vragen over onderzoeken naar leesgedrag) . Zo bleek uit onderzoek van KidWise in
opdracht van uitgeverij Malmberg (2007) dat kinderen in hun vrije tijd gemiddeld nog maar zo’n
tien minuten per dag lezen. Kinderen lezen minder omdat hun ouders minder lezen. Ouders
hebben dus een voorbeeldfunctie als het om lezen gaat.
Lezen met kinderen
Kies een vast moment van de dag om (voor) te lezen en kies een boek dat uw kind leuk vindt. Lezen is
plezier! Wissel een gewoon boek af met een stripboek, sprookjesboek, luisterboek of
gedichtenbundel.
Natuurlijk moet een kind “leeskilometers” maken maar het belangrijkste is dàt je leest en niet het
soort boek. Afwisseling geeft leesplezier.
Groep 1 en 2:
Lees veel prentenboeken voor.
Groep 3 en 4:
Kinderen leren zelf lezen, maar blijf voorlezen. Stop hier nu niet mee!!
Groep 5 en 6:
Lees samen een boek. Lees elkaar bijvoorbeeld om de beurt een stukje voor. Blijf ook voorlezen!
Groep 7 en 8:
Lees als ouder hetzelfde boek en praat over de inhoud van het boek.
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Welk boek moet je nu kiezen?
Op school is uw kind ingedeeld in een leesniveau. Op school lezen wij in 12 verschillende niveau’s.
Dit is een andere indeling dan de AVI-niveaus in de bibliotheek. In de bibliotheek zijn er per leerjaar
twee niveau’s: een niveau halverwege het leerjaar (M voor Medio) en een niveau aan het einde van
het leerjaar (E voor Einde). Bijvoorbeeld: AVI-M3 staat voor het technisch leesniveau van de
gemiddelde leerling halverwege (medio) groep 3. AVI-E7 staat voor het technisch leesniveau van de
gemiddelde leerling aan het einde van groep 7. AVI-Plus volgt op AVI-E7 en geeft aan dat het
leesniveau van een kind boven het gemiddelde niveau van de leerlingen aan het einde van groep 7
ligt.
Als u dus voor thuis een boek uitzoekt kijk dan naar naar een boek dat past bij het leerjaar van uw
kind maar ook naar het leesniveau van uw kind.
Als u thuis samen leest met uw kind kunt u dat op verschillende manieren doen. Vooral voor
kinderen van groep 3 en 4 is het fijn als u wat afwisselt. U kunt om de beurt een stukje of bladzijde
lezen. Ook samen de plaatjes bekijken en over het boek praten bevordert het leesonderwijs.
Kies samen boeken over onderwerpen die uw kind interesseren.
Lees niet te lang, want het vergt veel concentratie. Tien minuten per dag samen lezen is al genoeg.
Verder zijn er ook luisterboeken op de markt die zwakkere lezers veel ondersteuning geven.
Lezen in de vakantie!
Kinderen die moeite hebben met lezen, zullen na een vakantie een grote terugval hebben. Vooral de
zomervakantie is een lange periode. Als leerlingen wekenlang niet lezen, zal het leesniveau heel erg
dalen. Ons advies voor zwakke lezers is dan ook om in de vakanties te blijven lezen.
Prentenboeken en stripboeken zijn ook boeken!
Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek.
Veel leesplezier!
Parkeerprobleem
De politie en de boa’s zijn de afgelopen tijd regelmatig aan het controleren geweest. Diverse mensen
zijn aangesproken en tot nu toe zijn geen bekeuringen uitgedeeld.
Schaatsen
De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben vrijdag een folder van het Jeugdschaatsen meegekregen.
In de bibliotheek zijn folders voor de andere groepen te vinden.
Fotoalbum
In het fotoalbum van onze school zijn weer nieuwe albums opgenomen. Via de website kunt u bij de
fotoalbum komen. ( of via het vetgedrukte woord Fotoalbum)
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