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Menorah app is vernieuwd
Gouden weken, Teach like a Champion en Taakspel
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Groep 1/2c
Je kind voor het eerst naar groep 3
Kamp groep 7
Parkeersituatie rondom de school

Kinderen laten de school aan hun ouders zien!
Informatieavond nieuwe stijl maandag 4 september 2017 tussen 17.30 en 19.00 uur. Voor groep 3 en 3/4 geldt de volgende tijd: 17:0018:30u
Niet de juf verzorgt de informatieavond maar de kinderen zelf vertellen wat er allemaal gebeurt op school. Zij hebben dit voorbereid met de
juf en aan de hand daarvan gaan zij hun ouder(s) rondleiden in de eigen groep en de school. Uiteraard kunt u die avond ook vragen stellen
aan de leerkracht(en). De algemene informatie over de groep en het leerjaar ontvangt u die avond op papier van de groepsleerkracht(en).
Deze avond kunt u ook kennismaken en/of vragen stellen aan leden van de medezeggenschapsraad en activiteitencommissie. Ook RIOzorg
en het RID is vertegenwoordigd: www.riozorg.nl en www.rid.nl . Om 17.30 uur op De Griegstraat en rond 18.00 uur op De Krijtenberg.
Uw kind / kinderen en het team hebben er zin in om u kennis te laten maken met de nieuwe groep. Tot maandag!
Vrijwillige ouderbijdrage
Hoort u bij de 40% van de ouders die de vrijwillige bijdrage inmiddels heeft voldaan? Super!!!
Met dit geld willen wij schoolreizen, sinterklaas, kerst, sportdag e.d. organiseren. Helaas is dit nog niet geheel mogelijk, omdat er nog een
groot bedrag ontbreekt.
Wij doen dan ook een dringend beroep op alle andere ouders om zo spoedig mogelijk de vrijwillige ouderbijdrage alsnog te voldoen.
Een schooljaar zonder kerstviering, sportdag of schoolreis voor uw kind kinderen is toch niet wenselijk?

Schooljaarkalender 2017-2018
Jullie hebben inmiddels allen een kalender gekregen via de oudsten van het gezin. Mocht u er nog één nodig hebben vraagt u die gerust
maandagavond.

Menorah App is vernieuwd!
De App heeft in de zomervakantie wat wijzigingen ondergaan. Zo zijn er onderdelen toegevoegd waarover wij u in ene later stadium graag
uitgebreid informeren.
U heeft waarschijnlijk gemerkt dat u niet meer met het oude algemene wachtwoord kunt inloggen, maar dat u een uniek wachtwoord moet
aanvragen dat door het systeem aan u wordt verstrekt.
Via de mail krijgt u dan een wachtwoord om in te loggen waarna u toegang heeft tot o.a. de tegel van de foto’s en video’s. Dat hoeft u maar
één keer te doen op uw telefoon of tablet. De app onthoudt deze gegevens. U kunt de inloggegevens wel op beide apparaten gebruiken.
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Wilt u deze inloggegevens niet aan anderen verspreiden, omwille van de privacy van leerlingen en hun ouders, wordt deze code alleen aan
de ouders en leerlingen van Menorah verstrekt. Bovendien is het plannen van oudergesprekken later in het jaar ook aan deze inloggegevens
gekoppeld en dat werkt alleen met unieke gebruikers.
De Gouden Weken, Teach like a champion en Taakspel
Ook dit schooljaar starten we de eerste weken met De Gouden Weken, een programma voor positieve groepsvorming. Ieder jaar start het
proces van groepsvorming opnieuw omdat de groep een nieuwe samenstelling heeft onder leiding van de nieuwe leerkracht. Tijdens de
gouden weken volgen we de groepsvorming nauwgezet en sturen het proces van groepsvorming aan. Iedere dag worden er korte activiteiten
gedaan die passen bij de fase van groepsvorming.
De leerkrachten bedenken samen met de kinderen de omgangsafspraken en groepsafspraken. We geven samen antwoord op de vraag: “Hoe
zorgen we ervoor dat iedereen een fijn schooljaar heeft?” Hier komen groepsafspraken uit voort, bijvoorbeeld: “Iedereen mag meedoen”.
Na die groepsafspraken spreken we zichtbaar gedrag af: “Wat zie ik als ik iedereen mee laat doen?” De groepsafspraken worden zichtbaar
in iedere groep opgehangen.
Vanzelfsprekend is ook het contact tussen ouders en school een onderdeel van De Gouden weken: we zien u daarom graag op de
inloopavond!
Het programma van De Gouden Weken sluit naadloos aan bij het traject “Teach like a Champion” en Taakspel wat we afgelopen jaar gestart
zijn en ook vanzelfsprekend dit schooljaar voortzetten. Over deze ingeslagen weg was de inspectie van het onderwijs lovend!
Verder gaat het team zich op studiemiddagen richten op het rekenonderwijs en ZIEN!, een leerlingvolgsysteem voor werkhouding en gedrag.

RIOzorg
Op maandag 4 september zal RIOzorg op de inloopavond aanwezig zijn, want het is belangrijk dat u als ouder weet dat RIOzorg op uw school
actief is.
Leerlingen van de Menorah kunnen op locatie Krijtenberg 1 behandeld worden/ begeleiding krijgen.
RIOzorg richt zich op kinderen met ontwikkelingsproblemen in de brede zin des woords (generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ).
RIOzorg biedt complete zorg voor veel voorkomende problemen als ADHD, ADD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, somberheid,
dwang.
RIOzorg is een zusteronderneming van het RID (Regionaal Instituut Dyslexie/Dyscalculie).
• RIOzorg onderzoekt en behandelt o.a. in Oosterhout
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Generalistische basis en specialistische GGZ

•

RIOzorg werkt zoveel mogelijk zonder wachtlijst

Onderzoek en behandeling voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
Specialist in comorbiditeit vanwege directe samenwerking met zusterorganisatie het RID
Informeel en anonieme voorbespreking van potentiele cliënt mogelijk
Contract met regio Oosterhout, zorg wordt in de meeste gevallen gewoon vergoed
Medicatie niet altijd en alleen in combinatie met psycho-educatie ouder en kind
Binnen RIOzorg zijn GZ-psychologen, EMDR therapeuten, cognitieve gedragstherapeuten, een arts, een psychotherapeut en een
kinderpsychiater werkzaam.

Maandagavond is er ook iemand van het RID aanwezig.
Luizencontrole
Wanneer er luizen en/of neten worden geconstateerd op school door de ‘luizenbrigade’ worden de volgende stappen gezet:
1.
Ouder van het betreffende kind wordt gebeld door de leerkracht;
2.
Kind blijft op school;
3.
Ouder treft maatregelen tegen de luizen als het kind uit school komt;
4.
De andere ouders van de groep worden per e-mail op de hoogte gebracht dat er luizen en/of neten in de groep zijn, waardoor
iedereen extra controle thuis uit kan voeren;
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5.

Binnen veertien dagen vindt hercontrole plaats in de gehele klas.

Groep 2 in schooljaar 2017-2018 op vrijdagochtend naar school
In het nieuwe schooljaar 2017-2018 gaan de kleuters van groep 2 op vrijdagochtend om de week extra naar school. Juf Iris verzorgt de lessen
op de vrijdagochtend. Voorheen oefenden we met de kinderen voor groep 3 pas na de meivakantie en dat doen we nu niet meer. We laten
ze het gehele jaar extra naar school gaan, om zo beter bij hun onderwijsbehoeften aan te sluiten. De betreffende ouders hebben een
uitgebreid bericht ontvangen met een schema welke kinderen op welke vrijdag naar school gaan.
In de schooljaarkalender staat het schema vermeld op de vrijdagen.
Voorschool Menorah aan de Griegstraat!
We zijn voortaan te vinden op locatie Griegstraat. Op deze locatie hebben we een prachtige nieuwe ruimte waar per dagdeel 16 peuters
kunnen komen spelen. We hebben nog wat plaatsen vrij en misschien is dit een mooie gelegenheid om uw peuter ook bij ons naar de
voorschool te laten gaan. We kunnen de kinderen plaatsen vanaf tweeënhalf jaar, maar inschrijven mag natuurlijk al eerder. GGD gaf na
inspectie complimenten aan het gebouw, ten aanzien van de verplichte documenten en de leidsters!
We draaien momenteel 4 verschillende groepen;
Maandag- en woensdagochtend (8.30-11.00 uur)
Maandagmiddag en vrijdagochtend (12.15-14.45 uur en 8.30-11.00 uur)
Dinsdag- en donderdagochtend (8.30-11.00 uur)
Dinsdag- en donderdagmiddag (12.15-14.45 uur)
U bent welkom om een keer een kijkje te nemen in onze groep.
We werken samen met Bellefleur in het gebouw, omdat dat voor u meer mogelijkheden voor opvang kan bieden. Als u meer informatie wilt
of
een
keer
langs
wilt
komen,
kunt
u
mailen
naar
desiree.langerhuizen@pcpomiddenbrabant.nl of

peter.honcoop@pcpomiddenbrabant.nl

Groep 1/2c
In verband met drukke werkzaamheden als intern begeleider van de onderbouw op onze school gaat juf Muriel 1 dag minder voor groep 12c. Juf Tamara zal er dinsdag, woensdag en donderdag zijn en juf Muriel op maandag.

Je kind voor het eerst naar groep 3
Rustig achteroverleunen zit er voor je kind niet in. Want gelijk op de eerste schooldag leert je kind al zijn eerste woordje lezen. Cool! Het
tempo zit er goed in, want aan het einde van groep 3 moeten de kinderen alle letters (klanken) kennen en moeten ze al lekker vlot kunnen
lezen. Je kunt je dus voorstellen dat de druk best hoog is, zowel voor de kinderen als voor de leerkracht. Gelukkig vinden de meeste kinderen
leren lezen ontzettend leuk. Zelfs kinderen voor wie in de zomervakantie lezen nog niet zo nodig hoeft, worden vaak gegrepen.
Van letters naar klanken naar woorden
In groep 2 heeft je kind geleerd dat woorden uit klanken bestaan en dat die klanken worden weergegeven door letters. Daarmee is de basis
gelegd voor het leren lezen in groep 3. Wat moet je doen om een woord te kunnen lezen? De letters herkennen, weten welke klank erbij
hoort en daarmee het woord vormen. Kinderen die leren lezen, lezen hardop. Logisch: voor beginnende lezers is lezen kijken en horen
tegelijkertijd! Het is een heel proces voor iets wat later – als het goed is – vanzelf gaat. Niet voor niets oefent je kind op school heel veel om
dit proces onder de knie te krijgen.
Zon, maan en ster: niveauverschillen
Aan begin van groep 3 zijn er grote verschillen tussen kinderen. De één kent nog maar met moeite een paar letters, de ander kan een beetje
lezen of zelfs al behoorlijk goed. In de eerste weken van het schooljaar achterhaalt de leerkracht wat je kind al kan en kent. Het leesonderwijs
houdt rekening met die niveauverschillen, zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Onze methode Veilig leren lezen, die op veel
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scholen wordt gebruikt, onderscheidt zelfs vier niveaus: zon (kinderen met een jaar leesvoorsprong), raket (vlotte lezers), maan (gemiddelde
leerlingen) en ster (zwakke lezers). Kinderen die moeite hebben met leren lezen, krijgen extra aandacht van de leerkracht.
Maak je niet te snel zorgen als je kind het lezen niet zo goed oppikt, nog vrij lang blijft spellen of bepaalde letters niet goed uit elkaar kan
houden. Niet alle kinderen leren even snel lezen. Vaak valt het kwartje na een paar maanden ineens en gaat het kind dan alsnog met grote
stappen vooruit.
Als ouder kun je je kind goed helpen
Veel kinderen kunnen de snelheid van het leren van de letters prima aan; het gaat ze voor de wind en voor je het weet lezen ze hele
verhalen. Maar hoe zit het als je kind wat meer moeite heeft met leren lezen? Ouders kunnen prima helpen om het leren lezen te stimuleren
en bevorderen. Voor lezen geldt nu eenmaal dat hoe meer je het doet, hoe beter het gaat. Door niet alleen op school maar ook thuis veel
met lezen bezig te zijn, wordt leren lezen een feest.
Tips om je kind te helpen met leren lezen
1.
Bezoek de inloopavond
U toont daarmee interesse voor het leesproces van uw kind, u kunt de materialen bekijken en krijgt informatie over groep 3.
2. Bekijk de ouderpagina’s van Veilig Leren Lezen
3. Elke dag 10-15 minuten samen lezen
Probeer elke dag een kwartiertje samen met je kind te lezen. Doe dit het liefst op een vast tijdstip, dan wordt het vanzelf een routine. Elke
dag kort lezen is effectiever dan eens in de week een uur. Grijp niet te snel in als je kind een fout maakt. Wacht even met helpen of verbeteren.
Maar laat je kind ook weer niet te lang worstelen met een moeilijk woord. Als je kind gefrustreerd raakt, zeg je het woord en laat je je kind
het woord nogmaals lezen. Als je kind een moeilijk woord goed leest of zelf een fout verbetert, laat je merken dat dit goed is. Uitgebreid
prijzen is niet nodig, maar door een knikje of een ‘ja’ of duimpje omhoog weet je kind dat hij het goed heeft gelezen. Sluit het samen lezen
leuk af, bijvoorbeeld door zelf nog even voor te lezen.
4.
Voor – koor – zelf
Een prettige manier van lezen die ook thuis goed te doen is, is om meerdere keren dezelfde tekst te lezen in de volgorde ‘voor – koor – zelf’
(zoals dat in onderwijsjargon heet). Eerst lees jij de tekst hardop voor (eventueel meerdere keren). Je kind zit erbij en wijst de woorden aan
die jij leest. Daarna lezen jullie samen hardop de tekst (in koor). Je kind moet zich aanpassen aan jouw tempo en niet andersom. Lees in een
normaal leestempo. Dit doe je een of meerdere keren. Tot slot leest je kind de tekst alleen voor.
5.
Haal leesboekjes in de bibliotheek
Een belangrijke manier om je kind voor boeken te laten interesseren, is om samen naar de bibliotheek te gaan. Daar vind je leesboekjes die
precies aansluiten bij het leesniveau van je kind. Gebruik hiervoor de AVI-aanduidingen op de boekjes. Voor beginnende lezers zijn dit boekjes
met de AVI-aanduiding AVI Start. Halverwege groep 3 leest je kind op AVI M3 en aan het einde van dit schooljaar zijn boekjes van AVI E3
goed te lezen. Laat je kind zo veel mogelijk zelf boeken uitzoeken.
6.
Laat je kind oefenen met een leuke app
Er zijn allerlei leuke apps waarmee kinderen kunnen oefenen met letters leren en leren lezen.

Kamp groep 7
Komende week gaat groep 7 op kamp naar De Flaasbloem in Chaam. Ze vertrekken dinsdag per fiets naar Chaam en overnachten in tenten
en komen woensdag in de middag terug op school. Veel plezier!

Parkeersituatie rond om de school
Parkeren rond de begin- en eindtijden van de school is erg lastig. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en nu zijn er ook nog gele strepen
aangebracht. Ter hoogte van deze gele strepen mag u niet stoppen! De politie en de handhaving controleren hierop. Een aantal ouders
hebben oplossingsgericht meegedacht en dat waarderen we zeker, maar de situatie is best complex. Een oplossing is niet eenvoudig, maar
wat we zelf in de hand hebben is ons eigen parkeergedrag. Is verder weg parkeren echt een probleem? Is als je in de buurt woont en
lichamelijk hiertoe instaat bent fietsen of lopen een probleem? Dubbel parkeren, over fietspad en voetpad rijden zijn zaken die we wel
kunnen beïnvloeden. Gewoon niet meer doen. Gezamenlijk kunnen we de parkeersituatie veiliger maken en onze verkeerscommissie is in
overleg met de gemeente naar verder mogelijkheden.
Bovenstaande heeft betrekking op situatie Krijtenberg en Griegstraat!
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Team Menorah

