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De Nationale Kinderboekenweek 2022. 
Woensdag 5 oktober was de opening van de Kinderboekenweek op het schoolplein: 
het was een oase van gi-ga-groene hoeden, fantastisch om te zien, wat een fantasie 
en wat een mooie creaties! 
Maar natuurlijk gaat de Kinderboekenweek om lezen en leesbevordering en daar 
hebben we deze afgelopen anderhalve week dan ook veel aandacht aan besteed. 

Er werd iedere ochtend voorgelezen in de hal, er was drie dagen lang onze eigen 
kinderboekenwinkel, met kinderboeken in de hal en er werd voorgelezen aan 
kleuters door kinderen uit de bovenbouw. 
We eindigden met een heuse kinderboekenmarkt. Er zijn heel wat boeken van 
eigenaar gewisseld op deze vrijdagmiddag. Zo kan er deze herfstvakantie weer 
volop gelezen worden.  
De afgelopen maand hebben we met de groepen 3-8 meegedaan aan een 

boekenproject van De Schoolschrijver. Groep 3, 4 en 5 gingen op boekenreis en de 
groepen 6, 7 en 8 kregen les over verhalende non-fictie en eindigden met een 
zelfgeschreven verhaal. Als uitsmijter kregen we 20 en 21 oktober Marc ter Horst 
himself op bezoek, wat een feest! 
 
We doen met veel plezier mee aan de Kinderboekenweek, maar op de Parkiet lijkt 

het soms iedere week Kinderboekenweek, omdat wij lezen en leesbevordering heel 
belangrijk vinden. 

 
De theatervoorstelling van Theater Stuiter zou in de Kinderboekenweek worden 
opgevoerd. Helaas kon deze door corona niet doorgaan, maar ze komen later dit 
jaar naar school om alsnog de voorstelling te spelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Complimenten aan het team: 
De afgelopen weken hebben we veel met zieke medewerkers te maken gehad. 
Ik ben blij dat het ons gelukt is om iedere dag, alle klassen te bemensen. 
We hebben 11 teamleden gehad die de afgelopen twee weken, dagen hebben 
gewisseld, extra zijn komen werken, andere werkzaamheden hebben gedaan, om 
ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school konden komen en les kregen. Ik ben 
super trots op ons team dat het ons gelukt is! 

 
Kinderpostzegels: 
Ieder jaar doet groep 7 mee met de kinderpostzegels. De opbrengst van de 
Kinderpostzegelactie 2022 is bestemd voor kinderen die zó veel aan hun hoofd 
hebben dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets 

naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. 
Stichting Kinderpostzegels geeft ‘wind mee’ en helpt deze kinderen met begeleiding 

of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen. 
Groep 7 heeft voor €5.842,25 aan kinderpostzegels en aanverwante artikelen 
verkocht! Verkooptopper was Maarten, die in zijn eentje voor €1.027,45 heeft 
verkocht. 
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Een nieuw digitaal rapport: 

Zoals al eerder aangegeven gaan we dit schooljaar met een nieuw rapport van start. 
Het is een digitaal rapport. 
We blijven vanaf groep 3 werken met drie rapporten. Op het eerste rapport krijgt u 
te zien hoe uw kind werkt en hoe uw kind in contact is met andere leerlingen en de 

leerkracht. (Deze onderdelen werden op ons oude rapport altijd in het begin 
benoemd). Verder ontvangt u als ouder in groep 3 en 4 de beoordelingen van de 
verschillende vakgebieden. Vanaf groep 5 ontvangt u bij het eerste rapport de 

resultaten vanuit Snappet. Deze kinderen krijgen hun beoordelingen op de andere 
vakken m.u.v. de creatieve/ sportieve vakken, bij het tweede rapport. Dan zijn er 
meer resultaten binnen en dan kunnen we een betrouwbaarder beeld geven over 
deze resultaten. Nog even geduld, in november volgt er verdere uitleg over inlog en 
de mogelijkheden.  
 

Heel Den Haag leest! 
Dit manifest legt de focus op lezen, omdat lezen een direct effect heeft op de 
ontwikkeling van de taalvaardigheid (Mol, nr 3, 2011). Lezen is om meer redenen 
belangrijk. Zo vergroot het je blik op de wereld en het stelt je in staat om het 
denken en handelen van jezelf en anderen te begrijpen. Het draagt bij aan je 

persoonlijke vorming. Lezen ontwikkelt het creatief denken, het analytisch 
vermogen en het traint de concentratieboog. Wie leesvaardig is, heeft toegang tot 

kennis, kan actief deelnemen aan de maatschappij en plezier beleven aan lezen. De 
ondertekenaars van dit manifest brengen lezen structureel onder de aandacht en 
sluiten daarmee aan bij de landelijke oproep tot een leesoffensief (De Leescoalitie, 
2020). Ook onze school ondersteunt dit en laat haar partnerschap blijken op 1 
november, waarbij wij dit mee ondertekenen. 
 
9 november studiedag:  

Op 9 november zijn de kinderen vrij en gaan de leerkrachten aan de slag met 
Explicite Directe Instructie. Daarbij staat centraal: Ik doe het voor, we doen het 
samen, jij doet het zelf. 
 
11 november Sint Maarten: 
Ieder jaar wordt er in De Vogelwijk langs de deuren gegaan met Sint Maarten. Die 

avond kan je langs huizen lopen om iets lekkers te halen. Ook onze school doet 
hieraan mee. Bij ons kan je langskomen voor iets lekkers en een warme chocomelk. 
Meestal is dit tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Mocht de tijd dit jaar anders zijn, 
hoort u dat later van ons. 
 
De Heilige familiekerk bestaat 100 jaar: 
De kerk waarmee onze school verbonden is bestaat 100 jaar. Dat is een feestje 

waard. Op zondagochtend 6 november is het eeuwfeest en daarbij wordt een 
musical opgevoerd. Er is een mogelijkheid voor kinderen vanaf groep 3 om hierin 
een rolletje kunnen spelen. Deze kinderen zullen dan op 2 november de workshop 
moeten volgen. Meer informatie vindt u in de bijlage.  
 
 
De Betovering: 

Den Haag heeft in de herfstvakantie De Betovering. Het is een internationaal 

kunstfestival voor de jeugd. Van 21 t/m 29 oktober zijn er allerlei voorstellingen en 
activiteiten te ondernemen. Iedereen heeft hiervoor het boekje meegekregen. Bij 
ons op school kwamen deze week ook mensen langs om de betovering te promoten 
en hierdoor hebben we lekker gedanst in de klas! 
 

VakantiepasClub herfstvakantie 
In de herfstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van 
de VakantiepasClub. Dat is de gratis digitale VakantiePas voor de korte 
schoolvakanties. Doen Voor natuurvrienden is er een herfstspeurtocht bij 
stadsboerderij De Herwijerhoeve. Techneuten vinden de Robotdag bij Beeld en 
Geluid vast interessant. En jonge wetenschappers kunnen hun hart ophalen op de 
Microscoopdag bij Museum Boerhaave. Natuurlijk zijn er ook leuke dingen voor 

sportievelingen, knutselaars en lekkerbekken. Winnen Kinderen die willen laten 
weten wat ze van de VakantiePas vinden en een idee hebben voor volgend jaar, 
kunnen via de website een VipVel invullen. Daarmee maken ze kans op een middag 

boomklimmen met de hele klas in het Haagse Klimbos of een etentje met het gezin 
bij Mingle Mush. Ook kunnen kinderen twee vrijkaarten winnen voor GlowGolf 
Scheveningen met een leuke selfie of actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze 
website bij VakantiePas fotoactie. 
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Lid worden 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op 
via www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 
activiteiten en kortingsbonnen. 

 
Belangrijke data: 
31 oktober: voorlopig adviesgesprekken groep 8 

1 november: luizencontrole 
9 november: studiedag, kinderen vrij 
11 november: Sint Maarten 
 
 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=05%7C01%7C%7Cca09f944b89a4e586b2508daad1bc641%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C638012633216573679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=zrHiOL%2B1I%2F%2BHfjmo5AGgmf8l7s616C%2BXTE2R5o3lAS8%3D&reserved=0

