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Beste ouders, verzorgers,
Na een lange periode vol zon en warm weer lijkt nu toch
echt de herfst te zijn aangebroken. In de kleutergroep
hebben de kinderen inmiddels een echte herfsttafel
gemaakt met (tamme) kastanjes, eikels en beukennootjes.
En aan de kapstokken hebben de zomerjassen plaats
gemaakt voor meer winterse exemplaren.

Belangrijke data
3-10-2018
Start kinderboekenweek
4-10-2018
19.00u MRvergadering
9-10-2018
Groepen 7 en 8 naar het
Rijksmuseum

Welk seizoen dan ook, hoofdluizen lijken zich nergens iets
van aan te trekken. Behalve een oproep voor
luizenpluisouders kunt u zich ook opgeven om mee te
helpen met andere activiteiten. Door middel van het
inschrijfformulier (ook in de hal bij de rode brievenbus
verkrijgbaar) kunt u aangeven bij welke activiteit(en) u wilt
meehelpen. Verder in deze Willem Spreekt leest u hier meer
over.

10-10-2018

In de Meesplace worden de bruine krukken vervangen door
nieuwe stapelbare krukken. En in het lokaal van groep 3-5
wordt een nieuw digibord opgehangen evenals in de
personeelskamer. In laatstgenoemde ruimte zijn met
regelmaat ook kinderen aan het werk en ook daar kan dan
gebruik worden gemaakt van een digibord.

Vanaf 12.00u herfstvakantie

Kinderboekenmarkt
11-10-2018
20.00u ORvergadering
12-10-2018

22-10-2018
Eerste schooldag na de
herfstvakantie

De komende week zult u een uitnodiging ontvangen om
deel te nemen aan Parro. Met Parro blijft u altijd en overal
op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke
schoolzaken. Meer informatie leest u in deze Willem Spreekt.

Voor nu alvast een fijne herfstvakantie!
Lous Paijens
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Kinderboekenweek thema Vriendschap:
U heeft inmiddels een mail mogen ontvangen met informatie rondom de activiteiten in de
Kinderboekenweek. We lichten de volgende activiteit eruit voor u:
Op woensdag 10 oktober is er een Kinderboekenmarkt op school; de
leerlingen mogen hun eigen oude boeken mee naar school nemen om te
verkopen. Ook kunnen ze rondkijken en zelf boeken kopen bij de andere
kinderen.
De markt duurt van 11.15 tot 12.00 uur daarna gaan ze nog even terug naar
de eigen klas.
Heeft uw kind nog boeken die hij/zij mag verkopen geef ze dan op 9 of 10 oktober mee naar
school. De bedoeling is dat de prijzen laag zijn -0,50, 1,- of 2 euro zodat er veel te handelen valt!
Geeft u uw kind een klein bedrag mee zodat ze wat uit kunnen kiezen?
Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen aan juf Erica.
Informatie uit de bibliotheek: Deze maand in aanloop naar de Kinderboekenweek een
boekentip over vriendschap.
Jij en ik - Verhalen over vriendschap en vluchtelingen
Een vreemdeling is een vriend die je nog niet kent
Met dit boek heb je heel veel boeken in één: verhalen én gedichten. De verhalen zijn
afwisselend realistisch, fantastisch (sciencefiction), soms zelfs magisch en spelen zich af in heden,
verleden en toekomst. Maar een ding is zeker: de verhalen komen binnen in je ziel.
In Jij en ik laten negentien jeugdboekenauteurs zien dat vriendschap grenzen en culturen,
afkomst en geaardheid overstijgt en dat vluchtelingen welkom zijn. De eerste stap naar een
nieuw leven is vriendschap.
Wie is nu eigenlijk de vreemdeling? Sterker nog: de "vreemdeling' houdt op te bestaan, zodra je
je inleeft in de persoon. En wat kan dat beter doen dan een boek? Jij en ik maakt je ook
onderdeel van situaties en problemen die je anders misschien nooit gekend zou hebben. Wat
doe je als er opeens een nieuw kind uit een ver land bij je in de klas komt? Zou jij mensen tijdens
de Hongerwinter eten hebben gegeven? Hoe reageer je als je vader wordt opgepakt tijdens
een demonstratie tegen asielzoekers? Wie durft een Vlaming te helpen die in de Eerste
Wereldoorlog zijn land is ontvlucht en hier niet welkom is?
Leesverhalen voor 10-12 jaar, door auteurs als Jan Terlouw, Mireille Geus, Anna van Praag, Sjoerd
Kuyper en Annet Huizing. En een boek dat helpt: een deel van de opbrengst wordt gedoneerd
aan het vluchtelingenprogramma van UNHCR.
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Logopedie
Logopedisten zijn deskundig op het gebied van mondelinge
communicatie. Zij kunnen leerlingen met problemen op logopedisch
gebied helpen. Zij leggen de nadruk op het voorkomen, vroegtijdig
signaleren en behandelen van stoornissen in de communicatieve vaardigheden om verdere
belemmeringen van de ontwikkeling te voorkomen. Als er problemen zijn, dan is het belangrijk
daar in een vroeg stadium en in nauwe samenwerking met ouders en leerkrachten iets aan te
doen. Het doel van de screening is het ontdekken van achterstanden op het gebied van de
spraak- en taalontwikkeling van uw kind en dit zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat de
gevolgen van de ontwikkelingsachterstand voorkomen of beperkt kunnen blijven.
Tijdens de logopedische screening let ik op de volgende aspecten: adem, stem, mondgedrag,
luisteren, taal en spraak. Er wordt aan uw kind gevraagd om onder andere plaatjes te
benoemen, iets te vertellen en woorden of zinnen na te zeggen. Op deze manier krijg ik een
indruk van de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.
Als er bijzonderheden uit de screening komen, worden deze bevindingen met de
ouders/verzorgers besproken en (na toestemming van ouders/verzorgers) met de leerkracht en
eventueel de huisarts besproken.
Screening op De Willem op 2 en 9 november (alleen met toestemmingsverklaring van ouders).
Toestemmingsverklaring is af te halen bij de eigen groepsleerkracht. Met vriendelijke groet,
Susanne van Nimwegen en Esther Voogd. Logopediepraktijk S. van Nimwegen
Jan van Glymesstraat 24, 4797 AL Willemstad (0168-471767)
E: logopedie_gemeentemoerdijk@live.nl
W: www.logopedievannimwegen.nl

Fysiotherapie voor kinderen?
Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een
natuurlijke manier. Door te bewegen, te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en
motoriek en groeien zo tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is er sprake van
een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een
aandoening aan zintuigen, organen, zenuwstelsel of houdings- en
bewegingsapparaat. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een
bepaalde beweging of vaardigheid onder de knie te krijgen. Bijvoorbeeld
minder leesbaar schrijven, minder soepel bewegen, blessures bij sport en spel.
Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling kinderfysiotherapie. Een
master kinderfysiotherapeut leert om kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar adequaat
fysiotherapeutisch te onderzoeken en te behandelen. Het doel van kinderfysiotherapie is dat het
kind beter gaat functioneren in zijn leefomgeving. Voor een behandeling fysiotherapie kunt u
direct terecht in onze praktijk en heeft u geen verwijzing van specialist of huisarts nodig.
Daarnaast worden er 18 behandelingen fysiotherapie per jaar vergoed vanuit de
basisverzekering bij kinderen tot 18 jaar, waardoor u niet voor onverwachtse kosten komt te
staan. Binnen Gespecialiseerde Fysiotherapie Van Zuilichem staat onze kinderfysiotherapeut Pascal van
der Weegen MSc. klaar om u te kunnen helpen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met pascal@vanzuilichemzorg.nl of bel 0168-471325.
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Parro
Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke
schoolzaken. Omdat u de belevenissen van uw kind(eren) nu beter kunt volgen heeft u
voortaan nog meer om samen over te kletsen.
De leerkrachten zijn druk bezig om het beste uit de groep te halen en als ouder zit u
ook niet stil. Juist daarom is het erg waardevol dat u die leuke foto van de groep
ontvangt of dat ene berichtje naar de leerkracht stuurt om snel iets te regelen.
Vanaf komende week gaat elke leerkracht met Parro aan de slag en zult u als ouder
een uitnodiging ontvangen om ook met Parro aan de slag te gaan. Door te gaan
werken met Parro bereiken we ouders snel en veilig met één-op-één berichten of door
middel van een mededeling aan de groep of zelfs hele school. Het zoeken naar
telefoonnummers, e-mailadressen is verleden tijd. Weg zijn de zorgen van verloren
briefjes.
Parro bundelt de kracht van verschillende media in één
overzichtelijke app.
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de
buitenwereld. Parro is een communicatie-instrument
ontwikkeld door Parnassys ; het administratiesysteem
waar Willem de Zwijger mee werkt.
Wilt u meer informatie? Bekijkt u eens de website:
https://parro.education/

Activiteitenboekje ouders gezocht
Met dank aan Jolanda, de moeder van Caithlynn uit groep 4, is er een mooi boekje
ontstaan waarin diverse activiteiten zijn opgenomen waarbij u als ouder kunt helpen.
Het boekje is als aparte bijlage opgenomen bij deze editie van de Willem Spreekt. U
kunt het inschrijfformulier inleveren in de rode brievenbus in de hal van school. U kunt
het terplekke invullen!
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CreatiePunt:
CreatiePunt in Buurthuis Irene
Na de herfstvakantie gaat Buurthuis Irene op dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00
uur creatieve workshops organiseren voor kinderen. D.m.v. knutselen, koken,
bakken, handwerken, stofbewerking en schilderen gaan we op deze middagen
iets creëren, vandaar de naam CreatiePunt.
Onderstaand het programma dat wij gaan verzorgen t/m de kerstvakantie:
30 oktober: robot maken (vanaf 8 jaar)
6 november: collage maken met schilderstechnieken 1 (vanaf 6 jaar)
13 november: collage maken met schilderstechnieken 2 (vanaf 6 jaar)
20 november: vogelbuffet maken (vanaf 6 jaar)
27 november: knutselen thema Sinterklaas (vanaf 6 jaar)
4 december: kookworkshop erwtensoep & fruitsalade (vanaf 10 jaar)
11 december: DIY beautyproducten (vanaf 8 jaar)
18 december: knutselen thema kerst (vanaf 6 jaar)
Inschrijven kan via de inschrijflijsten die op de scholen komen te hangen of via onze website
www.buurthuisirene.nl<http://www.buurthuisirene.nl>
Deelname kost € 5,00 p.p. per workshop

Danslessen in Buurthuis Irene

Pagina 5 van 6

Wist u dat…
-

Alweer diverse voorbereidingen worden getroffen voor activiteiten die de komende
periode gepland staan?
De groepen 7 en 8 op 9 oktober op bezoek gaan naar het
Rijksmuseum in Amsterdam?
Sommige leerlingen heel hard met Juf Jasmijn meedenken over
de naam van haar kindje dat medio januari wordt verwacht?
Groep 6 vorige week zaadbommen heeft gedropt bij de
Waterlinie ter hoogte van het Mauritshuis?
Het team volop bezig is met het ontwikkelen van nieuwe leerlingrapporten?
Dat voor het gebruik van Parro geen mobiele telefoon noodzakelijk is?
Op 12 oktober weer een fantastische disco wordt georganiseerd in buurthuis Irene?

Volgende Willem Spreekt: 1 november
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