Nieuwsbrief 2 november 2018

Beste ouders en verzorgers,
Na een lange warme zomer is de herfst dan toch ingetreden. De
overgang van redelijk hoge temperaturen is abrupt, zoals meestal in
Nederland omgeslagen in koud, winderig en regenachtig weer. Dat
betekent dat wij de tussendeuren weer gesloten hebben tijdens de
inloopmomenten van de school als de buitendeuren opengezet
worden. Wij vragen u dan om buitenom te lopen naar de ingang die
voor uw kind bedoeld is. Wij doen dit niet om u dwars te zitten maar
om de warmte in de tussenhal waar de peuters spelen vast te
houden. Uiteraard ook om verspilling van energie tegen te gaan.
Wij vragen de peuterouders om via het kidsrestaurant naar de
peuterspeelzaal te lopen. Wij danken u ook namens Komkids voor
uw medewerking en uw begrip.

Nieuws van de TSO van Komkids
Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt er in de onderbouw veel voorgelezen door de TSO vrijwilligers.
De kinderen luisteren naar het verhaal terwijl ze eten. De kinderboekenweek was net voor de
herfstvakantie en dat hebben wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van een
kind. Meester Bart van de Bibliotheek heeft in die week op
donderdag voorgelezen bij alle groepen die in de gemeenschappelijke
ruimte eten. De kinderen hingen aan zijn lippen en de kinderen vonden het
verhaal zo leuk dat hij het verhaal nog een keer verteld heeft. Het boek
zonder tekeningen en een verhaal uit Roahl Dahl. Bart had er zoveel plezier
in dat hij maandag nog een keer is geweest om voor te lezen bij de andere
groepen.
Leest u thuis ook graag voor. Hieronder ook nog wat voorleestips:
De vijf…… voorleestips. Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is
gezellig voor jonge kinderen, maar zeker ook voor oudere kinderen.
1.Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van de kinderen. 2. Lees elke dag
minimaal 15 minuten voor. 3. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken , zodat je kind in
aanraking komt met veel nieuwe woorden. 4. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg

ze uit. 5. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren en
dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is. Voordelen van voorlezen Uit onderzoek komt
voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen.
Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden,
het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt een kind dus geen groter plezier doen dan
hem of haar voor te lezen. En er zijn nog meer voordelen van voorlezen te noemen: • voorlezen
stimuleert het inlevingsvermogen • voorlezen vergroot de liefde voor boeken • voorlezen werkt
rustgevend • voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind • voorlezen zorgt voor hogere
schoolresultaten • voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen • voorlezen zorgt
ervoor dat kinderen zich beter uiten • voorlezen verhoogt de concentratie • als er veel wordt
voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen.

Komkids
Tags
Wilt iedereen die een tag heeft om de school binnen te komen
deze controleren?
Als hij het niet doet graag inleveren bij Debby (BSO/VKV) in een
envelop voorzien van een naam.
Wij zijn al meerdere malen met de tags bezig geweest, tot nu
toe werken ze nog niet naar behoren. Graag willen wij dit weer
helemaal werkend maken. Zodra dit geregeld is, krijgt u uw tag
weer netjes terug. Mocht u een tag hebben die u niet meer gebruikt wilt u deze dan inleveren. U*
ontvangt dan de borg terug.
Oudercommissie BSO/VKV
Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste ouders die deel willen nemen aan onze oudercommissie.
Wat houdt dit in?
5 Keer per jaar een overleg met de locatiemanager. Daarnaast is er ook een Centrale Oudercommissie en
daarin moet een afgevaardigde van de locatieoudercommissie zitting nemen. Dit kan een en dezelfde
persoon zijn, of dit kan rouleren. Het zal u +/- 2 uur per maand kosten,.
Wij hopen van harte dat er positieve reacties zullen volgen.

Inschrijven kan via violierkids@komkids.nl.
Voor meer informatie kunt een terecht bij Debby.

