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Vakantie 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Voor u ligt alweer nieuwsbrief 33. Zo tellen de weken door en zien we aan de ontluikende lente, ontploffende 

lente dit jaar, dat het schooljaar vordert. De schoolreisjes komen eraan. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Het eerste schoolreisje is 31 mei, voor de onderbouw, de groepen 1,2 en 3. Na de eindcito begint ook voor de 

groepen 8 een andere tijd, van musical tot kamp tot de bezoeken aan de middelbare scholen. Ook voor ouders 

die net op de Josephschool zijn gestart zijn dit enerverende weken. Mocht u 

vragen hebben over het reilen en zeilen of nog zoekende zijn in de organisatie, 

loop gerust ons kantoor eens binnen, of spreek me even aan bij de deur, daar 

sta ik veelal op maandagochtend om 8.15 uur.  

Voor nu rest mij  u en uw kinderen een fijne vakantie te wensen, bij deze!  

We zien u, uw kind(eren), graag weer op maandag 14 mei. Leest u nog wel 

even de onderstaande informatie? Hartelijk dank.  

Hulpouders bij de Koningsspelen 
Afgelopen Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de geslaagde Koningsspelen afgelopen vrijdag. Samen met Atlantis 

hebben ruim 1500 kinderen een geweldige sportieve dag beleefd. Zo’n grootschalige sportdag kost veel voorbereiding. 

Zonder de inzet van vrijwillige ouders zouden deze organisatie niet mogelijk zijn. We zijn daar alle hulpouders van 

Atlantis en de St. Josephschool dankbaar voor. 

Er is enig ‘commentaar’ geweest op de boterhammen en het beleg die door vrijwilligers zijn gesmeerd voor al deze 

kinderen. Dit tussendoortje (eigenlijk het Koningsspelenontbijt) is  gesponsord  door de Jumbo, waar alle scholen door 

het land heel blij mee zijn. Iedere dag een goed ontbijt is niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid. 

Mocht er op zo’n feestdag of komende feestdagen, zaken zijn die je als (hulp)ouder opvallen, dan staan we open voor 

positief geformuleerde feedback of een vraag daar waar onduidelijkheid is. 

Laten we deze belangrijke festiviteiten, die vallen of staan bij de vrijwillige bijdrage van anderen, mogelijk houden! 

Leren lezen en blijven lezen! Een leven lang lezen. (herhaald bericht) 

Leest u even mee….en leest u even het hele stukje, het gaat over uw kind! U kind in de basisschoolleeftijd, dus 

van 4 tot 12 jaar! Ik daag u uit, ik verzoek u, het hele stuk te lezen…Het had korter gekund, dat klopt. 

 Tien tips voor uw kind om beter (vloeiend) te (leren) lezen: 

1. Lezen 
2. Lezen 

3. Lezen 

4. Lezen 

5. Lezen 

6. Lezen 
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7. Lezen 

8. Lezen 

9. Lezen 
10. lezen 

Uw kind leert lezen, soms als ze vier jaar zijn, sommige als ze ruim zes jaar zijn. Soms helemaal vanzelf, zo lijkt 

het en soms met wat meer moeite en vraagt het ook een stukje doorzettingsvermogen. Bij de start van het 

schooljaar, tijdens de informatieavond van de onderbouw, heeft Nicky Westerhout een mooie presentatie 

gegeven over de breinontwikkeling en de motoriekontwikkeling van het jonge kind. Daar begint het namelijk! 

Als de motorische ontwikkeling voldoende is ontwikkeld, komt er interesse in letters, cijfers, leren lezen, ik 

begrijp het; uitzonderingen daargelaten. Dus bij de start van groep 3, kan het zomaar zijn dat uw kind niet 

helemaal toe was aan het leren lezen. We hebben deze kinderen afgelopen jaar meer spelaanbod gegeven en 

op het juiste moment de letters aangeboden. Eerst de hardware, dan de software zeg maar! 

En nu, het schooljaar is aardig gevorderd, nu kunnen ze allemaal het technisch leesproces goed afleggen. Het 

hakken en het plakken en het verklanken van de letters naar de woorden en de woorden die een zin vormen. 

En dan die hele zin vloeiend lezen. En weet u… nu begint het pas! Nu gaat het om leeskilometers maken, 

volhouden en doorlezen, blijven lezen in boeken en leeswerk dat de kinderen aanspreekt. 

Wist u dat het thuis lezen een bijzonder grote positieve invloed heeft op de leesresultaten van uw kind? Dus 

niet het pushen als ze er nog niet aan toe zijn, maar juist het stimuleren ervan als ze er wel aan toe zijn. Het 

leuk vinden van het lezen, er positief tegenover staan, samen naar de bieb te gaan, gedichtjes te lezen, 

moppen lezen, je verwonderen over taal er blij van worden. Maak uw kind nieuwsgierig ten aanzien van 

motivatie  en leesbeleving en begrip. Dat doen we op school natuurlijk ook dag in dag uit. Thuis gaat dit verder, 

stop er niet mee, alle kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden, ook in groep 6,7,8 nog. Dit 

vergroot de woordenschat en bij een uitgebreidere woordenschat lezen ze teksten weer makkelijker.  

En hoe zit dit dan bij kleuters, net op school? Nou gewoon blijven voorlezen, lekker rijmen, liedjes zingen en 

vooral begrijpend luisteren. Vraag uw kind eens hoe hij/ zij denkt dat het verhaaltje afloopt. Vraag een na, of 

ze het boekje ook snappen en in hun eigen taal kunnen vertellen. Zing er een liedje bij of over. Al dan niet met 

de Ipad of telefoon, wel met aandacht, u en uw kind, samen. Aandacht, tijd, leren luisteren en begrijpen is 

leren lezen.  

Dus, beste ouders, naast het heerlijk buiten spelen met u kind, voetballen, stoeien en rennen, blijf ook dit 

verhaaltje lezen voor het slapen gaan. Laat ze de zinnen helemaal lezen en liedjes helemaal zingen. En blijf 

samen lezen met uw kind op diverse momenten van de dag in de week. Dat het gewoon is, routine, natuurlijk 

leren lezen. Samen sterk, school en ouders en kind. O ja, en is uw kind nog niet aan letters, lezen, toe als het 5 

jaar is, ga vooral spelen, liedjes zingen, boompje klimmen, taartjes bakken (in de zandbak en in de keuken), 

plezier maken, stoeien, schommelen, touwtje springen, plantjes planten, trampoline springen. Dat is de 

voorloper van leren lezen. 

Eerst de hardware, dan de software! 
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Het is mooi weer, de vakantie komt er aan. Veel plezier! 

tot slot: Mocht dit stukje belerend overkomen, wil ik melden dat dit zeer zeker niet de bedoeling is. Het is 

enthousiasmerend bedoeld en wellicht ook iets om van te leren. Maar niet belerend bedoeld. Wel als eye-

opener of juist als stimulans! Positief. Het duwtje in de rug. Niets meer en niets minder. Als u maar wel doet 

wat er boven staat beschreven natuurlijk;-).  

Mocht u eens een website over lezen willen bezoeken, klik hieronder eens wat aan.  

https://www.lezen.nl/nl/succesfactoren/stimulerende-rol-ouders-en-vrienden 
https://www.leesmonitor.nu/nl/prentenboeken-als-start 
https://www.leesmonitor.nu/nl/voorlezen 
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesbevordering-20 
 
Met groet: Rachel Naron, teamleider onderbouw. 

Vanuit de wijk 
Meivakantie 

De meivakantie gaat beginnen. Heerlijk! Als je niet op vakantie bent, kun je zondag 29 april om 10.00 uur 

gezellig komen ontbijten in Parochiezaal St. Joseph. Aansluitend is er een eucharistieviering in de kerk, met 

mediapastor Roderick Vonhögen en het koor 2Gether. 

En zondag 6 mei is er om 11.00 uur in de St. Josephkerk weer een viering mét kinderwoorddienst voor alle 

basisschoolleerlingen. Welkom allemaal (en een fijne vakantie)! 

100 jaar St. Josephkerk 

En alvast voor de kalender: van 24 tot en met 27 mei viert de St. Josephkerk het 100-jarig bestaan! Er is van 

alles te doen. Zo is er voor kinderen en gezinnen een sportieve en creatieve spelmiddag op zaterdag 26 mei. 

Van 14.00 tot 17.00 uur kun je van alles doen: daag pastoor Tuan uit in het tafeltennistoernooi, laat je ouders 

zien dat jij beter bent in de oud-hollandse spellen van hun jeugd, doe de GPS-speurtocht rond de kerk, beklim 

de kerktoren en laat je handen het werk doen in verschillende creatieve workshops. Ookis er voor iedereen 

onbeperkt suikerspin! Zondag 27 mei opent burgemeester Bolsius na de jubileumviering om 12.30 uur een 

grote brunch op het kerkplein en dan is er ook voor kinderen van alles te ondernemen! Geen feestje zonder 

poffertjes, loempia's en verfrissende ijsjes!  

Meer over 100 jaar St. Joseph op de website www.stjoseph-olva.nl.  
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