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Verkeerssituatie  bij  school  

Wij  hebben  klachten  gekregen  van  
omwonenden  en  deze  hebben  te  maken  met  
het  halen  en  brengen  van  kinderen.  Nooit  leuk  
om  zo  met  de  deur  in  huis  te  vallen,  maar  het  
lijkt  me  goed  om  dit  samen  snel  op  te  lossen.  
Daarom  open  ik  deze  berICHTUS  met  deze  
dringende  oproep.  

Wat  zijn  de  klachten?  Bij  het  wegbrengen  en  
vooral  bij  het  ophalen  worden  auto’s  buiten  de  
vakken  geparkeerd.  Hierdoor  zijn  uitritten,  
garages  of  zijstraten  vaak  geblokkeerd.  
Bewoners  uit  de  buurt  kunnen  daardoor  niet  
weg,  er  is  geen  toegang  voor  hulpdiensten  als  
die  nodig  zijn  en  ook  voor  uw  eigen  kind  die  
daardoor  heen  moet  manoeuvreren  is  het  
gevaarlijk.  

Hoe  lossen  we  dit  op?  Wilt  u  zich  houden  
aan  de  parkeerregels.  Als  er  dichtbij  geen  
ruimte  is,  dan  zal  er  verderop  geparkeerd  
moeten  worden.  U  maakt  zelf  de  afweging  om  
met  de  auto  te  komen,  maar  wij  bevelen  echt  
aan  om  als  het  kan  lopend/met  de  fiets  te  
komen.    

Soms  wordt  u  aangesproken  op  fout  
parkeergedrag.  Dat  leidt  ook  wel  eens  tot  
irritaties  en  dat  is  jammer.  Ik  vraag  u  daarom  
dringend  om  te  zorgen  voor  normaal  
parkeergedrag  en  om  begrip  voor  de  overlast  
die  omwonenden  nu  ervaren.  De  wijkagenten  
van  de  binnenstad  zijn  op  de  hoogte  van  wat  
er  speelt  en  zullen  ook  met  regelmaat  gaan  
handhaven.   

  

  

  

  

Corona  maatregels  

Deze  week  is  er  weer  een  persconferentie  
geweest.  Wij  houden  ons  aan  de  protocollen,  
omdat  we  weten  dat  dit  nodig  is  om  straks  
weer  virusvrij  te  zijn.  We  vragen  u  ook  om  
daarop  te  letten  als  u  uw  kind  naar  school  
brengt.  Ook  als  u  buiten  wacht  op  uw  kind:  
houd  de  afstand  en  blijf  zo  kort  mogelijk  op  
het  plein.  

Heeft  u  vragen  over  hoe  wij  omgaan  met  de  
Corona  regels,  maakt  u  zich  zorgen,  aarzel  
niet  en  neem  contact  op  met  school.    

En  toen…..  

Voor  het  eerst  in  lange  tijd  hadden  we  een  
gezamenlijk  moment  als  hele  school.  Wel  
netjes  klas  bij  klas,  maar  toch  samen  in  de  
gymzaal.  De  Kinderboekenweek  is  altijd  een  
feest  waar  we  graag  aandacht  aan  geven.  
Omdat  lezen  leuk  is,  omdat  lezen  een  
vaardigheid  is  die  je  overal  voor  nodig  hebt  en  
omdat  je  door  te  lezen  de  wereld  om  je  heen  
beter  gaat  begrijpen.  Vanuit  het  mooie  thema  
van  deze  week  wordt  in  alle  groepen  de  
komende  anderhalve  week  veel  gelezen,  
erover  gepraat  en  gewerkt.  Via  Parro  bent  u  
door  de  werkgroep  al  op  de  hoogte  gebracht.  
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Lezen  is  Top!  

Na  de  Kinderboekenweek  starten  wij  een  
nieuwe  aanpak  voor  het  lezen  in  alle  groepen.  
Deze  aanpak  heet  ‘Lezen  is  Top’  en  gaat  uit  
van  leesplezier  voor  alle  kinderen.  Wie  
gemotiveerd  is  om  te  lezen  gaat  het  steeds  
meer  doen  en  vergroot  daardoor  de  
vaardigheid.  

Wat  merkt  uw  kind  van  deze  aanpak?  

Alle  kinderen  van  groep  4  en  verder  starten  
elke  dag  met  lezen.  Twee  keer  per  week  
begint  de  les  met  een  ‘boekenbabbel’:  de  juf  
(en  soms  een  kind)  vertelt  kort  iets  over  een  
mooi  boek.  Daarna  gaan  alle  kinderen  
stillezen  of  hommellezen.  Na  het  einde  sluiten  
we  af  met  een  korte  evaluatie.  

Stillezen  is  een  begrip  dat  u  wel  snapt.  Maar  
wat  is  nu  hommellezen?  Dit  doen  de  
kinderen  die  nog  niet  toe  zijn  aan  stillezen.  Zij  
lezen  in  een  duo,  waarbij  de  een  zachtjes  
voorleest  en  de  andere  meewijst  in  de  tekst.  
Zo  zachtjes  als  een  hommel,  vandaar  de  
term.    

Hoe  weten  wij  of  een  kind  beter  kan  
hommellezen  of  stillezen?  Daarvoor  
gebruiken  wij  op  dit  moment  de  AVI  toets,  een  
leestekst  die  kinderen  in  een  bepaalde  tijd  en  
met  een  maximum  aan  fouten  moet  lezen  om  
een  niveau  ‘te  halen’.  Kinderen  kunnen  over  
het  algemeen  stillezen  als  ze  niveau  E4  (dit  
staat  voor  eind  groep  4)  hebben  gehaald.  
Daarvoor  horen  ze  dus  bij  de  hommelgroep.  

En  de  jongere  kinderen  dan?  Wij  zijn  dit  jaar  
gestart  met  deze  aanpak  en  breiden  dit  later  
uit  naar  groep  1,2  en  3.  We  houden  u  dus  op  
hoogte!  Een  deel  van  onze  studiedagen  de  
komende  twee  jaar  zal  te  maken  hebben  met  
deze  leesaanpak  en  aan  het  einde  doen  alle  
groepen  mee!  

Wat  kunt  u  thuis  doen?  Veel  voorlezen,  ook  
als  uw  kind  al  zelf  kan  lezen,  is  ontzettend  
goed  voor  de  leesontwikkeling  en  vaak  ook  

plezierig.  Samen  hardop  of  om  de  beurt  lezen  
is  ook  een  mooie  manier.  En  zelf  lezen:  want  
zien  lezen  doet  lezen!  We  wensen  u  veel  
succes.  

Ouderbijdrage  

Wij  vragen  net  als  voorgaande  jaren  om  een  
vrijwillige  bijdrage  van  €25,00.  Dit  gebruiken  
wij  voor  de  kosten  die  niet  vergoed  worden  
door  de  overheid.  In  elk  geval  met  
Sinterklaas,  Kerst  en  Pasen:  als  de  kinderen  
een  cadeautje  krijgen  en  we  vaak  wat  lekkers  
doen  met  eten  en  drinken.  Ook  voor  
(kunst)projecten,  schoolvoetbal,  het  afscheid  
van  groep  8  en  het  eindfeest.    

Nu  is  natuurlijk  vorig  jaar  wel  wat  geld  
overgebleven  van  wat  we  hadden  begroot.  
Door  Corona  kon  niet  alles  doorgaan,  zoals  
het  Paasfeest,  de  schoolvoetbal  en  het  
eindfeest.  Dit  is  besproken  in  de  
medezeggenschapsraad.  Zij  hebben  
instemmingsrecht  op  de  besteding  van  de  
ouderbijdrage  namelijk.  Zij  zijn  akkoord  
gegaan  met  ons  voorstel:  een  deel  van  het  
geld  gebruiken  we  voor  extra  leuke  activiteiten  
waarvoor  we  ons  al  aangemeld  hebben  (als  
dit  doorgaat  geven  we  dat  gauw  aan  u  door).  
Verder  willen  we  heel  graag  onze  
boekenkasten  uitbreiden  op  school,  zodat  we  
nog  meer  lekker  kunnen  lezen.    

U  kunt  de  brief  met  betalingsgegevens  heel  
binnenkort  verwachten  van  juf  Naomi  en  bij  
haar  of  bij  mij  terecht  met  uw  vragen  hierover.  

Mogen  we  ook  dit  jaar  weer  op  uw  bijdrage  
rekenen?  Heeft  u  problemen  met  betalen,  dan  
kunt  u  terecht  bij  Stichting  Leergeld:  
www.leergeld.nl  

Stagiaires  

Gertine  Mosselman  en  Debbie  Meijer  zijn  als  
eerstejaars  pabostagiaires  gestart  in  de  
afgelopen  weken  in  groep  3  en  kleutergroep  
B.  Dylan  Sprong  is  als  stagiair  
onderwijsassistent  op  donderdag  en  vrijdag  in  
kleutergroep  A.  En  Magali  Pouwelse  is  



berICHTUS  3                    2  oktober    2020  

  

stagiaire  vanuit  de  opleiding  Pedagogiek  bij  
de  HZ.  

Net  als  in  de  vorige  berICHTUS  hebben  we  
van  sommigen  van  hen  nog  een  persoonlijk  
stukje:  

 
Mijn  naam  is  Gertine  Mosselman  en  ik  ben  18  
jaar  oud.  Ik  woon  in  Arnemuiden  en  in  mijn  
vrije  tijd  vind  ik  het  leuk  om  te  sporten  en  af  te  
spreken  met  vrienden.  Ik  zit  op  de  HZ  in  
Vlissingen  en  doe  de  opleiding  Leraar  
Basisonderwijs  (PABO).  Ik  zit  nu  in  mijn  
eerste  jaar  van  de  opleiding  en  loop  stage  in  
groep  3  op  de  Ichtusschool.  Ik  heb  het  hier  
erg  naar  mijn  zin  en  hoop  er  een  leuke  en  
leerzame  tijd  van  te  maken!  

Ik  ben  Stannie  Quist.  Ik  ben  22  
jaar  jong  en  zit  momenteel  in  het  tweede  jaar  
van  de  pabo  op  de  HZ  in  Vlissingen.  Ik  ben  in  
ieder  geval  tot  de  kerstvakantie  iedere  
maandag  te  vinden  in  groep  6.  Een  van  mijn  
hobbies  is  zeker  het  lesgeven  aan  kinderen,  
maar  mijn  voorkeur  ligt  stiekem  toch  al  een  
beetje  bij  de  bovenbouw.  Verder  heb  ik  twee  
eigen  paarden  (waaronder  het  paard  van  
sinterklaas)  en  doe  ik  graag  leuke  dingen  met  
vrienden.  We  gaan  er  een  leuk  jaar  van  
maken!  

Ik  ben  Magali  Pouwelse,  18  jaar,  en  ik  volg  de  
opleiding  pedagogiek  op  de  HZ  in  Vlissingen.  
Momenteel  zit  ik  in  mijn  2e  jaar,  waarbij  ik  op  
de  maandag,  dinsdag  en  woensdag  stage  
loop  bij  juf  Greet  en  juf  Kristel.  Ik  zal  

voornamelijk  taken  uitvoeren  van  een  intern  
begeleider.  In  mijn  vrije  tijd  vind  ik  het  leuk  om  
met  vriendinnen  af  te  spreken,  te  bakken  en  
op  terras  te  zitten.    

  

Vroeger  heb  ik  hier  zelf  ook  op  school  
gezeten  en  heb  dit  als  een  positieve  tijd  
ervaren.  Ik  hoop  dat  dit  een  leerzaam  en  leuk  
stagejaar  wordt,  ik  kijk  ernaar  uit.  

Nieuwe  leerlingen  

In  onze  kleutergroep  komen  het  hele  jaar  door  
nieuwe  leerlingen  binnen,  die  net  vier  jaar  zijn  
geworden.  Ieder  kind  verdient  genoeg  
aandacht,  dus  houden  wij  de  groepsgrootte  
goed  in  de  gaten.  Zo  nodig  kunnen  wij  extra  
mensen  inzetten  ter  ondersteuning.  Wilt  u  uw  
kind  inschrijven?  Dan  kunt  u  altijd  een  
inschrijfformulier  vragen  op  school  als  u  al  
een  ouder  kind  op  school  heeft.    

Voor  nieuwe  ouders  nemen  we  alle  tijd  voor  
een  rondleiding  en  een  gesprek.  Kent  u  
ouders  in  uw  buurt  die  een  school  zoeken  
voor  hun  kind?  Misschien  handig  om  dat  aan  
hen  door  te  geven!  Alvast  bedankt!  

De  volgende  berICHTUS  verschijnt  over  twee  
weken.  Daarna  is  het  herfstvakantie!  
  
Namens  het  team  
Jeanette  van  Loo,  directeur  van  de  
Ichtusschool  
  

  


