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Voorleesweek 

 
Deze week is het de nationale voorleesweek. Ook op school zijn er verschillende voorleesactiviteiten. U hebt er al 
een aantal voorbij zien komen op facebook. Voorlezen is leuk, gezellig, een hele goede voorbereiding op het zelf 
lezen van boeken en een goede manier om de woordenschat uit te breiden. 
 
Hierbij krijgt u een aantal voorleestips: 
 
Leuk en belangrijk 

Voorlezen is gezellig en versterkt de band met je kind. Kinderen die veel voorgelezen worden krijgen een grotere 

woordenschat en ontwikkelen hun voorstellingsvermogen. Zij kunnen daardoor beter meekomen op school, in taal 

én in rekenen. 

Leeftijd 

Met voorlezen kun je al beginnen als je kind nog maar een baby is. Alleen al het luisteren naar je vertellende stem is 

belangrijk voor de baby. Blijf doorgaan als je kind zelf kan lezen. Lees om de beurt een stukje, en ontdek hoe goed 

dat al gaat. Zelfs pubers kunnen vaak nog geboeid luisteren naar mooie verhalen. 

Tijdstip 

Voor het slapen gaan is het favoriete moment, maar ook na een lange dag school geeft voorlezen een gevoel van 

rust en veiligheid. Lees ook voor als er vriendjes zijn. 

Plaatjes kijken 

Neem ook de tijd om naar de vaak prachtige platen in prentenboeken te kijken. Stel af en toe een vraag en laat je 

kind zelf ontdekken wat er allemaal te zien is. 

Kiezen 

Van een goed boek kun je lang plezier hebben. Kinderen houden ervan herhaaldelijk hetzelfde verhaal te horen, en 

steken ook steeds nieuwe dingen op. Kies ook boeken die actueel zijn: zomer of winter, verjaardag, Sinterklaas, 

dierendag, Vader- en Moederdag. Voorlezen kan je kind helpen minder bang te zijn. Er zijn mooie boeken over 

thema’s als tandarts of dokter, logeren, voor het eerst naar school, verdrietig zijn. Op deze pagina kan je een boek 

zoeken op thema, op leeftijd en op genre. 

Enkele voorleesboeken: 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl
https://www.leopold.nl/?s=
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Bericht van de Medezeggenschapsraad 

 
De MR vindt het belangrijk om dit jaar weer een ouderenquête te 

houden, omdat we vinden dat uw mening telt. Afgelopen jaren was 

het moeilijk om een respons te krijgen die ook werkelijk als 

afspiegeling van alle ouders kon dienen. Twee jaar geleden hebben we 

besloten de verbeteringen wel uit te voeren ondanks de lage respons.  

We hebben nagedacht over hoe we meer ouders zo ver konden krijgen 

om de enquête wel in te vullen en hebben bedacht jullie dit te vragen 

tijdens de 10-minutengesprekken. Veelal is daar een moment waarop 

ouders wachten op het gesprek en dan de mogelijkheid hebben om de 

enquête in te vullen of nadien. Er zal iemand van de MR aanwezig zijn 

om u het formulier te geven, zodat u onder het genot van een kop 

koffie en een koekje de vragenlijst in kan vullen. 

We hopen op uw medewerking zodat we samen met u kunnen zorgen voor een verdere verbetering van zaken in en 

om school.  

Nieuws uit de bibliotheek 

 

Informatie voor werkstuk of spreekbeurt 

Wilt u uw kind helpen bij het kiezen van een onderwerp, of bij 
de inhoud van een werkstuk of spreekbeurt? 
 
Op de website van Bibliotheek Almelo 
www.bibliotheekalmelo.nl is onder het tabblad ‘jeugd’ het 
blokje Info voor werkstuk of spreekbeurt te vinden.  
  

  
 
Hier zijn boektitels, filmpjes en websites bij heel veel onderwerpen te vinden, speciaal uitgezocht voor 
leerlingen van de basisschool. 
 

 
 

https://www.leopold.nl/boek/het-vrolijke-voorleesboek-van-kikker/
https://www.leopold.nl/boek/het-vrolijke-voorleesboek-van-kikker/
https://www.leopold.nl/boek/de-gorgels/
https://www.leopold.nl/boek/grrroentosaurus/
https://www.leopold.nl/boek/keteltje-en-de-superstrik/
http://www.bibliotheekalmelo.nl/
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Opening voorleesweek 

 
Na een geweldige opening van de Nationale Voorleesdagen in de onder- en bovenbouw, 

zijn er in de groepen verschillende activiteiten gestart. 

In de onderbouw werd onze mystery guest d.m.v. vragen te stellen onthuld en juf Lydia 

ging  het verhaal van “Sneeuwwitje breit een monster” voorlezen. 

Dit boek staat ook in de bibliotheek centraal bij de Nationale Voorleesdagen. 

Kleuters worden o.a. voorgelezen door leerlingen van groep 3 en 4 en de groepen 3 en 4 

worden deze week voorgelezen door de groepen 7 en 8. 

In elke groep staat een voorleesboek centraal en er wordt zelfs aan wedstrijden 

meegedaan. (Voor)LezenISTop! 

 

Met vriendelijke groet, Annie Gombert 

 

Rembrandtschildertjes 

 

Rembrandtschildertjes is een kunstproject in Almelo waarbij leerlingen van groep 6/7 

onder leiding van  professionele kunstenaars een schilderij maken naar een jaarlijks 

wisselend thema. Ieder voorjaar wordt dit project uitgevoerd tijdens het 

Rembrandtfiësta aan de Rembrandtlaan. Van De Huve doen ook elk jaar een aantal 

leerlingen mee. 

De Stichting Rembrandtschildertjes is gestart met het vormen van de Talentenklas 

Rembrandtschildertjes 2016 vanuit de schildersgroep 2015. Er zijn door de 

professionele kunstenaar 11 schildertjes geselecteerd die de mogelijkheid krijgen 

aangeboden om aan de Kaliber Kunstenschool in Almelo 10 wekelijkse lessen Beeldende kunst te volgen onder 

begeleiding van docente Janke Nieboer.  

Van onze school krijgen Noa Lucassen en Celeste Veendorp de kans om hier aan mee te doen. We wensen de dames 

veel succes en vooral veel plezier toe!!  

Nieuws van het kleuterplein 

 

Afgelopen week schilderden we een fruitmand. Bouwden taarten van de Lego. Speelden we in het restaurant. 

Oefenden we met het betalen van boodschappen met nep geld en speelden we rollenspelletjes (winkel, restaurant). 

Volgende week donderdag maken we van onze groep een pannenkoekenrestaurant. Enkele ouders bakken voor ons 

pannenkoeken, waar we van gaan smullen aan onze zelf gedekte tafels.  

We leerden de letter M, en bedachten hier woorden bij. 

We telden tot 10 en terug. Gooiden met een dobbelsteen en legden evenveel blokjes neer. Haalden blokjes weg en 

legden er blokjes bij.  

Veel gezongen liedjes zijn: 

-Simson 

-Bouw je leven op een rots 

-Compliment  

-Circustent 

-Welkom Welkom 

-Is je deur nog op slot 

-Diep diep als de zee 
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-enz. 

Al deze liedjes zijn te beluisteren via YouTube.  

 

Vriendelijke groeten, 

De leerkrachten van het kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Super!  

1 Koningen 6+7; Spreuken 1:1-7.20-23; Hooglied 1:1+8:6-7  

Koning Salomo liet een prachtige tempel bouwen en een schitterend paleis. Ook schreef hij veel wijze spreuken en 

mooie liefdesliederen. 

 

Verhalen:  

Tempel en paleis, 1 Koningen 6 +7  

Woorden van Salomo: Wijze woorden, Spreuken 1:1-7 + 20-23 (bovenbouw)  

Woorden van Salomo: Verliefd, Hooglied 1:1 + 8:6-7 (bovenbouw) 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

2 februari Isabel Huisman  groep 8  12 jaar 

3 februari David Abdo  groep 1  4 jaar 

5 februari Kay Mink  groep 5  9 jaar 

7 februari Nora Geurtse  groep 6  10 jaar 

 

 


