
Even bijpraten…   

In Nederland neemt het aantal coronabesmettingen toe en daardoor komen er  

vervolgstappen van de overheid om het huidige coronabeleid aan te passen. Het is voor 

ons als school dan iedere keer weer kijken hoe wij binnen ons onderwijs vorm kunnen  

geven aan de nieuwe voorschriften. 

Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen. Onze stichting ‘Aves’ heeft een crisisteam dat 

beleid maakt, ons adviseert en als klankbord dient. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM 

leidend. We houden ons als school aan dit Avesbeleid en daarnaast maken we dit  

algemene beleid schoolspecifiek. Hierbij kunt u denken aan breng– en haalbeleid en  

bijvoorbeeld het hanteren van het continurooster. Met voortschrijdend inzicht geven we 

de schoolorganisatie zo ‘corona-proof’ vorm.  

Afgelopen weken hebben we de halfjaarlijkse Citotoetsen afgenomen om te 

kijken hoe kinderen zich ontwikkeld hebben in het afgelopen half jaar. Door 

de corona heeft het onderwijs op een andere manier vorm gekregen in de 

periode maart-juni en hebben sommige kinderen door de richtlijnen m.b.t. 

coronagerelateerde klachten daarna veel lesdagen gemist. Het is logisch dat 

dit terug te zien is in de ontwikkelingslijnen van het kind. Dat is iets dat we 

als school al hadden verwacht en waar we nu mee aan de slag gaan.  

We zullen ons onderwijsaanbod aanpassen waar dat nodig is. Zo gaan we schoolbreed 

meer tijd investeren in de basisvakken (rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen). 

Hierbij kunnen we ontwikkeling stimuleren, maar niet forceren. Sommige zaken hebben 

tijd nodig om weer op niveau te komen. We zetten ons als school in ieder geval volledig in, 

om te proberen ieder kind weer op zijn eigen niveau te krijgen.  De leerkracht(en) van uw 

kind(eren) houdt u op de hoogte! 

Facultatieve oudergesprekken 5 okt. 

Maandag 5 oktober zijn de facultatieve oudergesprekken. Ouders die het 

prettiger vinden om dit gesprek telefonisch of via Teams doen, kunnen dit 

vooraf aangeven bij de leerkracht.  

Ouders die liever het gesprek op school willen hebben, vullen bij het betreden van de 

school het triageformulier in. Het gesprek kan alleen doorgaan als alle vragen met ‘nee’ 

beantwoord zijn. We verzoeken ouders via de hoofdingang de school te betreden en via 

de klasseningang de school te verlaten. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Kinderboekenweek 

Komende woensdag, 30 september, begint de Kinderboekenweek. Normaal gesproken slui-

ten we af met een boekenmarkt. Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan. Daarom hebben we 

iets anders bedacht:  

Donderdag 8 oktober neemt ieder kind 1 of 2 gebruikte boeken mee die het weg wilt ge-

ven. Voor kinderen uit groep 1/2 moeten de boeken geschikt zijn voor andere kinderen uit 

groep 1/2. Voor kinderen uit groep 3/4 moeten de boeken geschikt zijn voor andere kin-

deren uit groep 3/4. Zo ook voor groep  5/6 en 7/8. Het boek mag ingepakt (als cadeautje) 

ingeleverd worden bij de leerkracht.  Op vrijdag 9 oktober worden deze cadeautjes uitge-

deeld en ontvangt ieder kind een nieuw boek. Onderling ruilen na de tijd mag. Op deze ma-

nier willen we kinderen kennis laten maken met andere boeken en hopen het leesplezier te 

vergroten.  

Indien uw kind niet over een boek beschikt om weg te geven, dan kunt u een be-

richtje via Parro aan de groepsleerkracht doen. School zorgt dan voor een boek. 

Kleuterjuffendag 

Hoera! Op woensdag 7 oktober vieren alle kleuterjuffen hun verjaardag. Op deze juffendag 

mogen de kinderen verkleed naar school komen en maken we er een feestelijke dag van. 

We zullen onder andere buiten spelen, een spelletjescircuit doen en er wordt gezorgd voor 

een lekkere lunch! De kinderen nemen dus wel de 10 uur-pauzesnack mee naar school, 

maar geen lunch. Ze mogen ook speelgoed mee naar school nemen, want het is meteen 

speelgoeddag. We maken er een gezellige dag van! 

Welkom… 

Op 21 sep. is Boris van der Wielen (broertje van Sebas) 4 jaar geworden! Hij zit nu bij juf 

Nadine/juf Marijke bij ‘de vrolijke vlinders’. We heten Boris van harte welkom en wensen 

hem veel (leer)plezier toe op onze school! 

Agenda… 

29 sep.  Juf Naomi jarig! 

30 sep.  Start Kinderboekenweek 

5 okt.  Facultatieve oudergesprekken 

7 okt.  Kleuterjuffendag groepen 1/2 ABC  

  (kinderen mogen speelgoed meenemen) 

8 okt.  Ieder kind neemt een ingepakt boek mee om weg

  te geven tijdens de afsluiting van de KBW 

9 okt.  Afsluiting Kinderboekenweek  

10 okt.  Juf Nadine jarig! 

12 okt.  Herfstvakantie t/m 16 okt. 
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Trefwoord thema ‘onderzoeken’ (door de identiteitsbegeleider) 
 

Maakt de geur van jouw oma je vrolijker? Geloof het of niet… deze vraag is wetenschap-pelijk onder-
zocht. De uitkomst was teleurstellend: je wordt er helaas niet vrolijker van. 
Al eeuwen doen volwassenen wetenschappelijk onderzoek. Waarom? Om te leren begrijpen waar-
om de wereld is zoals die is. Een onderzoekende houding hoort bij de mens. Het is hartstikke leuk 
om je ergens over te verwonderen en vragen te stellen. Je wilt toch weten hoe iets in elkaar steekt? 
 
Daar gaat het thema van Trefwoord de komende drie weken over.  
Maar wat is dan een onderzoekende houding? Waarom is dat nuttig? Als je ziek bent 
en je gaat naar de huisarts, dan wil je heel graag dat de huisarts onderzoekt wat je 
hebt. Want alleen dan krijg je de juiste behandeling. Onze overheid, maar ook fabri-
kanten en universiteiten geven heel veel geld uit aan onderzoek. En dat levert bijvoor-
beeld betere medicijnen, snellere computers en nog duurzamere woningen op. In dit 
thema ontdekken de kinderen niet alleen hoe, waar en wanneer mensen op onder-
zoek uitgaan, maar vooral wat de zin daarvan kan zijn. 

 
In de onderbouw gaan kinderen aan de slag met onderzoeken. Dat doen ze op verschil-
lende manieren. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen: ’Hoeveel water drinkt een 
boom’? Maar ook door proefjes te doen met het zaaien van tuinkers. Groeit tuinkers 
beter in een donkere kast of in het licht, op de vensterbank? 
Onderzoeken is ook goed kijken. Wat zie je allemaal als je met een vergrootglas de 
stoeptegel bekijkt? Zie je dan meer? Maar ook met je oren kun je onderzoeken. Wat 
hoor je allemaal als je goed luistert naar muziek? Welke instrumenten hoor je bijvoor-
beeld. Er valt heel veel te onderzoeken, dat staat wel vast. 
 

Ook de middenbouw en de bovenbouw gaan volop onderzoeken. Zo worden er vragen gesteld aan 
een dokter. Maar ook aan wetenschappers die de ruimte onderzoeken. Wat ook interessant is, is de 
vraag naar hoe je weet of een bericht waar is. Hoe ouder je wordt, des te vaker ga je nieuws lezen op 
je smartphone, tablet of anders. In een SchoolTV- filmpje legt een journalist uit aan kinderen hoe je 
nepnieuws kunt herkennen. De kinderen zelf gaan onderzoeken wat de veiligste plek op school is.  
En goed onderzoek verdient een dikke pluim. 
 
Onderzoek is van alle tijden. Zo stuurde Mozes in het bijbelboek Numeri mannen 
op onderzoek uit: Is Kanaän werkelijk het beloofde land? Zijn de Israëlieten daar 
veilig? Heeft het volk van Mozes daar een toekomst? Het onderzoek blijkt een 
avontuurlijke onderneming. Jozua heeft er zijn handen vol aan om anderen te 
overtuigen van de mogelijkheden van het nieuwe land.  
Het verhaal draagt een levensbeschouwelijk thema in zich, namelijk dat de mens 
in staat is en bereid om vragen te stellen aan zijn eigen bestaan. Jozua onderzoekt 
het land vanuit het geloof in een nieuwe toekomst. Want over het land van Kana-
än wordt toch geschreven dat het het land is overvloeiend van melk en honing?  
 
Ook ontdekken kinderen in het bijbelverhaal over de profeet Bileam dat niets onbevraagd blijft. Hij 
wordt door een goed betalende koning verzocht om in de naam van God een heel volk te vervloe-
ken. Maar kun je dat wel vragen aan God? Hoever mag je gaan met God?  
De bijbel gaat op onderzoek uit naar God zelf…. 



 

Biebnieuws 2. Kinderboekenweek ‘En toen?’ 
 

Het is weer bijna Kinderboekenweek! Van 30 september tot en met 11 oktober zijn er in het hele land  

allerlei activiteiten rondom kinderboeken. Met dit jaar extra aandacht voor boeken bij het thema “En 

toen?”. Met dit thema gaan we terug in de tijd. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te  

ontdekken. Boeken brengen de wereld van vroeger tot leven. 

 

Wat is er anders? 

Normaal gesproken wordt de Kinderboekenweek landelijk feestelijk geopend met het kinderboekenbal 

en het bekendmaken van de Griffels en Penselen (mooiste verhalen en illustraties). De bekendma-

king van de prijswinnaars ging dit jaar anders. Hoe? Kijk hier. 

De Kinderboekenweek wordt dit jaar met alle scholen tegelijkertijd geopend! Op 30 september vanaf 
10.00u is dit live te volgen op www.kinderboekenweek.nl of via Facebook. 

Wat is hetzelfde? 

Kinderen voor Kinderen maakte een lied met dans passend bij het thema van de Kinderboekenweek.  

De Talentgroep van dansvereniging RKDOS uit Kampen neemt ook dit jaar bij dit lied een eigen videoclip 

op in onze bibliotheek aan de Oudestraat. Binnenkort te bekijken op onze website en Facebook  

pagina.     

Make Some Noise Kids maakte het christelijke themalied met dans.    

De Kinderboekenweek is een mooi moment om met je kind naar de boekwinkel te gaan. Je krijgt bij  

aankoop van €12,50 aan kinderboeken het kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar is dat De 

diamant van Banjarmasin, geschreven door Arend van Dam. Voor €7,25 koop je voor de jongsten het 

prentenboek van de Kinderboekenweek: Tweeling! van Mylo Freeman.  

 

Wat is er te doen in de bieb? 

Dit jaar organiseren we niet één groot feest, maar spreiden we de activiteiten over de week. Alle  

activiteiten zijn gratis, maar aanmelden is verplicht. 

 

Op woensdag 30 september openen we de Kinderboekenweek met Goochelaar Jan en de voorstelling 

‘Sterke verhalen’. Ontdekken jullie de 37 verstopte boeken? 

Op zaterdag 3 oktober kun je leren dansen op het themalied van Kinderen voor Kinderen.  

De Talentgroep van RKDOS leert ons de dans aan. Wie swingt er met ons mee?   

Op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een aantal leuke creatieve workshops.  

 

Zie voor meer info en het bestellen van de gratis tickets voor deze activiteiten onze website. 

Tot gauw in de bieb! 

 

 
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen:  

volg ons op Facebook. Op Instagram vindt u boekentips van onze leesconsulenten. Weten wat er in de  

Bibliotheek Kampen gebeurt? Meldt u aan voor onze nieuwsbrief. 
 

https://kinderboekenweek.nl/griffels-penselen/
http://www.kinderboekenweek.nl
https://www.facebook.com/events/1464570593753771/
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM
https://www.youtube.com/watch?v=xo4DOyp4TDo
https://makesomenoisekids.club/videos?id=453564176
https://makesomenoisekids.club/videos?id=453592787
https://kinderboekenweek.nl/uitgaven/kinderboekenweekgeschenk/
https://kinderboekenweek.nl/uitgaven/prentenboek/
https://www.bibliotheekkampen.nl/nieuws/1275-de-kinderboekenweek-komt-er-aan
https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/
https://www.instagram.com/debibliotheekopschoolkampen/
https://www.bibliotheekkampen.nl/service/nieuwsbrief

