Beste ouders,
Woensdag regende het behoorlijk op de tijd dat de kinderen naar school kwamen. Bij aankomst op het plein
vroegen sommige ouders waarom Jennika en ik bij het
hek stonden, nu het toch zo regende.
Het antwoord daarop is heel eenvoudig: omdat het iedere dag weer een feestje is om daar ‘s morgens bij het
hek te staan. Er is geen beter begin van een schooldag
denkbaar.
De blije gezichtjes van de kinderen doen ieder spoortje
van slecht humeur verdwijnen.
Het is heel ijn om te zien dat een kind, dat niet zoveel
zin heeft in school, na een kletspraatje tijdens de korte
afstand naar de voordeur, toch vrolijk over de drempel
stapt.
En tot slot zijn ook de korte gesprekjes met ouders altijd
weer gezellig en waardevol.
Dat zijn voor ons redenen genoeg om daar ‘s ochtends
te staan, ook al stroomt het van de regen. We laten ons
niet weerhouden (ook al hoeft het niet meer van de
coronamaatregelen), omdat we er gewoonweg zelf
enorm van genieten.
Rina Vonk
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Kinderboekenweek
Het is weer Kinderboekenweek. Een
jaarlijks feestje dat het enthousiasme
voor lezen bij de kinderen aanwakkert.
Dit jaar gaan we tijdens de Kinderboekenweek dromen over wat we later
willen worden. En het mooie is, dat er
geen beperkingen zijn. In dromen is
alles mogelijk. Het maakt niet uit wie
je bent of waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in tekenen,
vier jaar oud bent of al tien jaar. Beroepen als astronaut, dokter of kok…
kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden. Of ze worden geïnspireerd
door hun idolen of helden: een beken-

de zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke
bron om over beroepen na te denken
of te fantaseren. Tijdens
de Kinderboekenweek 2021 kunnen ze
alles worden wat ze willen en alvast
dromen over later!
En dat is mooi, want lezen is heel belangrijk. Je wordt er namelijk slim en
blij van!
• Hoe meer je leest, hoe beter je
praat. Je leert niet alleen nieuwe
woorden, je leert ze ook gebruiken.
• Hoe meer je leest, hoe beter je
schrijft en spelt. Goed voorbeeld

doet goed volgen.
• Lezen verhoogt je concentratievermogen.
• Lezen vermindert stress door afleiding te bieden.
• Van lezen doe je nieuwe creatieve
ideeën op.
• Lezen kan een boost zijn voor je
zelfvertrouwen. Hoe meer je leest,
hoe meer je weet. Hoe meer je
weet, hoe meer vertrouwen je hebt.
Dus allemaal lekker blijven (voor) lezen, want wie wil er nou niet slim en
blij worden.

Boeken voor de bibliotheek
Op de vorige bladzijde heeft u kunnen lezen hoe belangrijk lezen is. Om de kinderen
hiervoor enthousiast te krijgen en te houden is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe boeken in de schoolbibliotheek komen.
We schaffen deze dan ook met regelmaat
aan, maar genoeg hebben we er nooit.
Daarom de volgende oproep:

Heeft u nog leuke kinderboeken
in de kast staan, die u op wilt
ruimen?
Geef ze aan school. Wij zijn er
heel blij mee en u geeft heel
veel kinderen uren leesplezier.

Nieuws uit het team

Vakantie Bijbel Feest
Op verzoek van de Kerk aan het Lint
stuur ik u de flyer door over het Vakantie Bijbel Feest voor kinderen van de
groepen 1 t/m 8, dat zaterdag 16 oktober gevierd wordt. De flyer vindt u in de
bijlage bij deze update.

Gezondheid Rianne
Gelukkig gaat het steeds beter met Rianne. Vanaf volgende week zal zij vier dagen per week voor de klas staan.
Op woensdag tankt ze nog even bij. De
verwachting is dat zij ergens in de periode
tussen de herfst– en de kerstvakantie
weer volledig terugkeert.

Webinar ‘Wij zijn een samengesteld gezin’
Op verzoek van het buurtteam stuur ik u
volgende informatie door:
Ben je moeder of vader in een samengesteld gezin? Lees dan even verder
Een nieuw gezin vormen? Zijn er ook
kinderen uit eerdere relatie(s)?
Met een samengesteld gezin ontstaat er
een nieuwe gezinssituatie. Welke veranderingen staan je dan te wachten? Welke
rol zoek/wil je en krijg je als stiefouder?
Hoe ga je daarover het gesprek aan met
elkaar?
Mariëlle Verseveld en Annemarie Hootsen delen hun ervaring en kennis als ervaringsdeskundige en professional in dit
webinar, dat speciaal is bedoeld voor
ouders in een samengesteld gezin.
Tijdens het webinar gaan Mariëlle en
Annemarie graag met jullie in gesprek.

Zij beantwoorden de vragen die jullie
hebben tijdens en na het informatieve
gedeelte. Tevens is het mogelijk om na
het webinar verder te praten met andere ouders (optioneel).
Meedoen? Meld je dan hier aan voor
het webinar dat plaatsvindt op woensdag 13 oktober van 19.45 uur – 21.00
uur (inloggen kan vanaf 19.30 uur).
Aansluitend aan het webinar is er de
mogelijkheid om met andere ouders
door te praten (optioneel).
Dit webinar wordt georganiseerd door
de collectieve aanpak Jeugdgezondheidszorg en Lokalis Utrecht. Meer
weten of heb je vragen? Mail naar:
opgroeien@utrecht.nl
Zie ook bijgevoegde flyer.

