NIEUWSBRIEF

Speciale gebeurtenissen
de komende weken

20-04-2021: Afname IEP groep 8
21-04-2021: Afname IEP groep 8
23-04-2021: Koningsspelen
23-04-2021: Nieuwsbrief 16
Groep 7 en 8
hebben
deelgenomen
aan het
verkeersexamen
en zijn allemaal
geslaagd!
Toppers!

Terugblik-Vooruitblik

Contact/Informatie

Gisteravond hebben ruim 20 ouders
deelgenomen aan het “ouderpanel” wat
we tweemaal per jaar organiseren. We
zijn blij met dit aanta,l omdat hieruit
blijkt dat veel ouders betrokken willen
zijn bij de school van hun kind en willen
meedenken in onze nieuwe
schoolorganisatie. Dank voor uw
aanwezigheid en feedback! De zaken die
gisteravond zijn besproken, zullen we de
komende weken, via de Nieuwsbrief, met
alle ouders communiceren. Zo blijft een
iedereen op de hoogte van alle
ontwikkelingen. Naast deze positieve
opmerking ook nog een aandachtspunt:
we hebben al diverse malen een oproep
gedaan voor: verkeersouders,
ouderraadsleden en bibliotheekouders.
Helaas hebben we nog geen enkele
reactie ontvangen! Zonder de hulp van
ouders is het voor onze schoolorganisatie
niet mogelijk om alle activiteiten te
organiseren! We begrijpen dat iedereen
het druk heeft, maar als iedereen nu een
kleine bijdrage levert, kunnen we SAMEN
veel oppakken! Hierbij de dringende
vraag of u wilt overwegen om iets op te
pakken. U kunt zich aanmelden door een
mailtje te sturen naar
infodok19@stichtingvco.nl. U maakt met
uw aanmelding 139 kinderen en 10
leerkrachten heel erg blij. We hopen op
uw reactie!

DOK 19
Flevoweg 73
3841 KK Harderwijk
Telefoon: 0341416622
infodok19@stichtingvco.nl
www cbsdok19.nl
Peuterspeelzaal Doerak
Telefoon: 06- 82418286

Hartelijke groet namens het DOK 19
team, Trudy van de Beek

BSO Kornuit
Joyce Willemsen
Telefoon: 06-82861212

Fruitdagen
Op woensdag en vrijdag
krijgen onze leerlingen fruit via
school aangeboden. In
principe hoeven ze op deze
dagen dus geen tussendoortje
mee te nemen. Indien uw kind
meer voedingsstoffen nodig
heeft, kunt u aanvullend een
boterham meegeven. Koekjes
e.d. zijn niet toegestaan.

Aanmelding 2021-2022
Wordt uw kind komend
schooljaar vier jaar? Hierbij het
verzoek om hem/haar tijdig
aan te melden zodat wij
rekening kunnen houden met
de leerlingaantallen. U kunt
een mailtje sturen naar
infodok19@stichtingvco.nl

24-04-2021: t/m 09-05-2021:
meivakantie
04-05-2021: Dodenherdenking
05-05-2021: Bevrijdingsdag
09-05-2021: Moederdag
10-05-2021 t/m 12-05-2021:
Kamp groep 8
Week van 17-05-2021: afname
entreetoets groep 7
21-05-2021: Nieuwsbrief 17

Koningsspelen
Vrijdag 23 april a.s. worden de Koningsspelen
georganiseerd. We kunnen deze dag helaas niet
centraal openen. Er worden voor de groepen 1 t/m 4
activiteiten georganiseerd op het schoolplein. Daarbij
worden de groepen niet gemixt vanwege de corona
afspraken. Deze leerlingen zijn op de normale tijd vrij
(12.30 uur) De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen
een programma van “GA” aangeboden. Dit zal op
school worden uitgevoerd. Het programma duurt tot
15.00 uur dus deze leerlingen zijn een half uurtje later uit.
Alle leerlingen mogen vrijdag 23 april a.s. in het roodwit-blauw-oranje verkleed op school komen!

Sportwijzer
Vanaf 3 mei gaat de Sport- en Cultuurwijzer weer van
start! Via een korte cursus (gemiddeld 3 lessen) komen
deelnemers erachter welke sport of cultuuractiviteit
hij/zij het gaafste vindt. De gemeente Harderwijk werkt
samen met de Harderwijkse sport- en
cultuuraanbieders. Hierdoor kun je gratis of tegen een
kleine vergoeding kennismaken met verschillende sport
en cultuuractiviteiten zonder dat je direct lid hoeft te
worden, dat mag natuurlijk wel! Alle kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 en hun ouders kunnen zich vanaf
woensdag 21 april om 13.00 uur inschrijven voor
kennismakingscursussen via www.gaharderwijk.nl Uw
zoon en/of dochter krijgt via school een flyer mee.

ICT in het onderwijs
Onze leerlingen verwerken de lesstof zowel schriftelijk
als digitaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat “het
inoefenen door het op te schrijven” belangrijk blijft. Het
opschrijven, vraagt meer energie, maar juist daardoor
wordt het beter door de hersenen opgenomen.
Aangezien er in de toekomst (nog) veel meer gebruik
gemaakt gaat worden van de computer vinden wij het
belangrijk dat onze leerlingen in deze ontwikkelingen
worden meegenomen. Wij zoeken dus naar de juiste
balans tussen het “ouderwetse” schrijven en het werken
op de computer. Afgelopen week zijn wij voorzien van
de allernieuwste digitale middelen. In de groepen 3 t/m
5 gaat er gewerkt worden met een chromebook en de
leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan aan de slag op een
laptop. Er is één device per twee kinderen beschikbaar.
Aangezien deze twee leerlingen altijd op dezelfde
device werken, zijn ze er ook verantwoordelijk voor. Het
is de bedoeling dat zowel leerlingen als ouders hiervoor
een contract gaan ondertekenen. U krijgt dit z.s.m.
aangeboden. Voor onze kleutergroep zijn er vijf Ipads
besteld. Dit is (bewust) een gering aantal aangezien wij
van mening zijn dat onze jongste leerlingen vooral
kunnen leren van het samen spelen in een rijke
leeromgeving.

10 redenen waarom lezen goed voor je is
Concentratie
Door te lezen en na te denken over een
bepaalde tekst train je je concentratievermogen.
Ontspannend
Het heeft een positief effect op je
gemoedstoestand. Slechts 6 minuten lezen per
dag kan je helpen om je stress met twee derde
te verminderen. Doordat je je concentreert en
even leeft in een andere wereld vermindert de
spanning in je spieren en wordt je hartslag
verlaagd. Het zorgt er ook voor dat je goed in
slaap kan vallen.
Geheugen
Net als sporten je helpt het lichaam in goede
vorm te houden, helpt lezen je de hersenen in
goede conditie te houden.
Kennis
Kinderen die veel lezen hebben meer kennis en
een grotere woordenschat. Wanneer je op
school nieuwe informatie krijgt, kan je dat veel
sneller een plekje geven. Kinderen en
volwassenen met een grote woordenschat
kunnen beter formuleren en doen het beter op
school.
Sociaal
Lezen maakt mensen socialer en toleranter.
Zelfvertrouwen
Lezen vergroot, zoals eerder gezegd, je kennis, je
woordenschat en helpt je beter formuleren. Dit
geeft een groot gevoel van zelfvertrouwen.
Creatief
Als je leest ben je even in een totaal andere
wereld. Hierdoor doe je veel nieuwe ideeën op.
Carrière
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die tijdens hun
jeugd veel boeken hebben gelezen, betere
kansen op school en op werk krijgen. Ze hebben
zelfs een link gelegd tussen veel lezen op jonge
leeftijd en salaris later. Kinderen die veel lezen,
verdienen later beduidend meer.
Analyseren
Je leert verbanden te signaleren en kritische
vragen te stellen. Je traint onbewust je analytisch
vermogen.
Lezen is gewoon leuk!
Het is belangrijk dat school EN ouders hierin
samenwerken! Om tegemoet te komen aan
bovengenoemde doelen, is de aandacht die
OOK thuis aan het (voor)lezen wordt geschonken
van uitermate groot belang! We gaan ervanuit
dat iedereen het beste wil voor zijn/haar
kind……Mocht u vragen hebben over op welke
wijze u uw kind hierin het beste kunt begeleiden
dan kunt u altijd bij ons terecht!

