Ouderinfo februari 2022
Leesonderwijs:
Naast dat wij extra hulp en begeleiding voor de kinderen kunnen organiseren vanuit de
NPO gelden hebben wij ook ons leesonderwijs goed onder de loep genomen. Recent
onderzoek wijst wederom uit dat lezen een grote bijdrage levert aan diverse domeinen
van de taalontwikkeling: woordenschat, begrijpend lezen, basisvaardigheden, technisch
lezen en spelling. Lezen is de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheid, wordt ook wel
gezegd. Om het leesonderwijs op de Parkiet up-to-date te houden hebben wij de
afgelopen periode veel geïnvesteerd in ons leesonderwijs.
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I N H O U D:

Als eerste is er een aantrekkelijke nieuwe methode technisch lezen aangeschaft
(Karakter), waarin ook wekelijks aandacht is voor leesbevordering.
Daarnaast hebben we in november onze boekenkasten opgeschoond en zo'n 140
nieuwe boeken aangeschaft, voornamelijk kinderliteratuur en informatieve boeken.
Alle boeken zijn in de klassen door juf Natascha geïntroduceerd. Dit zorgde ervoor dat
de kinderen heel nieuwsgierig werden naar de nieuwe titels en enthousiast begonnen
te lezen in de nieuwe boeken.
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Een aantal toppers die erg gewild zijn onder de kinderen:
Het ministerie van oplossingen, Het kleine huis bij de rivier, Sabel, Blitz, Troep in de
ruimte, Rekenen voor je leven, Lampje, De zee kwam door de brievenbus, Gozert,
Alaska, Spekkie en Sproet, Buiten is het oorlog, Mama is minister-president. Dit is
slechts een kleine bloemlezing natuurlijk.
Daarnaast zijn er voor de groepen 5-8 samenleesboeken aangeschaft. We lezen dan
met de hele klas hetzelfde boek, bespreken wat we gelezen hebben en doen af en toe
een opdracht of quiz als verwerking. In groep 7B is het eerste samenleesboek (Brief
voor de koning) uitgelezen. Groep 7A gaat nu starten met dit boek. Groep 8 start in
Alaska, groep 6 in Owen en de soldaat en groep 5 in Superjuffie.
Tot slot hopen wij dat alle leerlingen lid zijn van de bibliotheek en thuis ook lezen. Lid
worden van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar.
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/word-lid/jeugdpas-aanvragen.html
Heeft u dit boek over?
Vorig jaar is aan de groepen 6, 7 en 8 het boek Koning van Katoren van Jan Terlouw
als cadeau mee naar huis gegeven.
Nu zijn we onlangs in de groepen 5-8 begonnen met het gezamenlijk lezen van
hetzelfde boek, en dit is een groot succes. We hebben zelf al 20 exemplaren van
Koning van Katoren, we zoeken er nog 11.
Dus hebben wij nu de volgende vraag aan u: heeft uw kind het boek al uit en staat het
nu in uw boekenkast te verstoffen, wilt u dan overwegen om het boek aan de Parkiet
terug te geven (of uit te lenen)? Dan hebben wij een volgend samenleesboek in groep
6 en 7. Alvast hartelijk dank!

MR verkiezingen:
Volgend schooljaar zijn er twee vacatures bij de MR. Khadija el Hamdaoui, is jarenlang
lid van de MR. Zij heeft verschillende rollen binnen de MR vervuld. De laatste jaren is
zij voorzitter. Haar termijn zit er aan het eind van het schooljaar op en zij heeft
besloten om de plek vrij te geven voor andere betrokken ouders en zich niet opnieuw
verkiesbaar te stellen. Manja Willemse stopt ook aan het eind van het schooljaar. Haar
jongste zoon vertrekt naar het voortgezet onderwijs.
Dat betekent dus twee plekken die vrij zullen komen. Net als eerdere keren willen wij
ouders die graag deel willen uitmaken van de MR de gelegenheid geven om zich op te
geven. Dit kunt u doen door te mailen naar juf Fréderique Ravelli
fravelli@parkiet.lucasonderwijs.nl . Zij is de secretaris van de MR. Doet u dit voor 25
februari. Mochten er meer ouders zich opgeven dan open plekken, dan zal er een
verkiezing worden gehouden. Indien er een verkiezing plaatsvindt is het de bedoeling
dat kandidaten zich op papier voorstellen, waarna ouders digitaal kunnen stemmen op
de personen van wie zij denken dat zij de oudergeleding binnen de MR het best kunnen
vertegenwoordigen.
CPC:
De CPC loop is verplaatst naar 25 september. Wij zullen tegen die tijd kijken of de
kinderen opgegeven kunnen worden via school.
Dringend advies:
Wij houden ons zoveel mogelijk aan de dringende adviezen omtrent de
coronamaatregelen. Zo delen we wekelijks zelftesten uit aan de kinderen van groep 6,7
en 8 en dragen wij als leerkrachten mondkapjes in de gangen. We zien dat steeds
meer kinderen uit groep 6,7 en 8 hun mondkapjes vergeten. Wilt u ze hier weer aan
helpen herinneren?
Leerlingen die positief testen:
Omikron slaat flink om zich heen en met regelmaat testen kinderen positief. Wij zijn
gestopt om bij iedere besmetting alle ouders uit de klas te mailen. Wel vragen wij of
ouders zelf de besmetting in de groepsapp willen doorgeven, zodat ouders weten dat
er besmettingen zijn. Is er een tijd lang geen besmetting geweest in een klas, zullen
we wel een mail sturen vanuit school.
Welke deur bij te laat komen?
Natuurlijk willen we graag dat alle kinderen op tijd op school komen. Indien u
onverhoopt een keer te laat bent, kan het zijn dat alle deuren al dicht zijn. Het is dan
de bedoeling om aan te bellen aan de voordeur. Dan wordt de deur voor u en uw kind
open gedaan. Het is niet de bedoeling om aan te bellen bij de peuteropvang. Zij zijn
dan ook aan het werk met de kinderen en willen hun aandacht aan hen kunnen geven.
Dit is ook om 13.00 uur het geval.
Carnaval

Op donderdagmiddag 24 februari vieren wij met de kinderen carnaval op school.
De kleuters mogen ’s ochtends al gelijk verkleed naar school toe komen. De kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 mogen ook ’s ochtends verkleed, maar dit hoeft niet. Kinderen
mogen zich ook tussen de middag omkleden. ’s Ochtends wordt er in de klassen nog
gewerkt, maar ’s middags toveren wij De Parkiet om tot ‘Het Kippenhok’ en zullen we
er met elkaar een mooi feestje van maken. Er zal ook een Prins Carnaval worden
gekozen en adjudanten. Deze worden later nog bekend gemaakt. Alaaf, Alaaf, Alaaf!
De voorjaarsvakantie gaat vrijdag 25 februari voor de kinderen van start!
De voorjaarsvakantie voor alle kinderen start op vrijdag 25 februari. De kinderen zijn
die dag namelijk vrij. De leerkrachten zijn vrijdag nog wel op school voor de studiedag.

Voetbal:
In de bijlage vindt u informatie over voetbalmogelijkheden in de vakantie.
Belangrijke data
Do 24 februari, ‘s middags Carnaval
Vrij 25 februari, Studiedag, kinderen vrij!
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