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KINDERBOEKENWEEK 2019: REIS MEE!
Allemaal instappen!! Onder het motto ‘Reis mee!’ gaan we dit jaar in de
Kinderboekenweek op reis in kinderboeken. Het thema van deze 65e editie is dan
ook vervoersmiddelen, niet de bestemming, maar het vervoer erheen staat centraal.
Een reis verrijkt je leven en met een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij
wil!
Op woensdag 2 oktober zullen we het thema met de hele school openen in de aula
en in de daaropvolgende dagen zal de Kinderboekenweek centraal staan in alle
groepen. Op vrijdag 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een
feestelijk Open Podium. Reist u dan ook met ons mee? In de volgende Nieuwsbrief
vindt u de uitnodiging hiervoor!

NIEUWE METHODES TAAL/SPELLING EN REKENEN
Ook leermethodes zijn aan afschrijving onderhevig en we willen vernieuwend
onderwijs blíjven bieden. Daarom stonden onze taal/spelling- en rekenmethode op
de nominatie om te vernieuwen. Afgelopen jaar hebben we onder leiding van onze
taal- en rekencoördinatoren zorgvuldig een keuze gemaakt uit het actuele aanbod
van onderwijsaanbod, dat aansluit bij onze visie op leren. Beide nieuwe methodes
hebben we vorig jaar ook als pilot uitgeprobeerd, we waren enthousiast! Een kleine
indruk:
Taal en Spelling: Taal Actief 4

De Zilverspar 14

Wij maakten in de afgelopen jaren al gebruik van Taal Actief 3 en hebben nu dus
2661 AP Bergschenhoek gekozen voor de opvolger. Taal Actief heeft een duidelijke structuur en opbouw in
de Taal en Spellinglessen, die ook nog eens goed op elkaar aansluiten. Nieuw in
010-5214555
Taal Actief 4 is dat er heel duidelijk wordt ingestoken op het feit wáárom kinderen
iets leren en er is meer aandacht voor de woordenschatopbouw.
www.cbsboterdorp.nl
info@cbsboterdorp.nl
Rekenen: Pluspunt 4
Voorheen maakten we gebruik van Wereld in Getallen, we hebben nu gekozen voor
de methode Pluspunt 4. Pluspunt 4 komt beter overeen met de rekendoelen, zoals
deze gesteld worden door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Daarnaast zijn
‘pluspunten’: evenwichtig rekenen (een goede balans tussen realistisch rekenen en
de ‘kale’ rekensommen), eigenaarschap van de kinderen op hun leerproces én
gewoon heel veel mogelijkheden tot oefenen!

BRIEF VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2019-2020
In de bijlage vindt u de brief van de oudercommissie over de vrijwillige
ouderbijdrage voor komend schooljaar. Hierin vindt u de betalingsgegevens
en een uitleg van de inzet van de vrijwillige ouderbijdrage. Van harte
aanbevolen!

OP DE FIETS OF LOPEND?
Rondom onze school hebben we in de buitenruimte
twee plaatsen waar de kinderen hun fiets kunnen
stallen: aan de achterzijde van het gebouw en aan de
voorkant op het grote plein (bij het park).
Het schoolplein willen we ook zoveel mogelijk écht als
speelplein benutten, daarom de volgende (nieuwe)
afspraken hierover:
- De kinderen van de groepen 5/6 t/m 8 mogen
hun fiets voortaan aan de achterzijde van het
gebouw in de fietsenstalling parkeren.
- De kinderen van de groepen 1/2 t/m 4/5 mogen
hun fiets aan de voorzijde op het plein parkeren
in de fietsenstalling, maar dan graag zoveel
mogelijk naar achter (aan de kant van het park).
Op deze manier krijgen we er een stuk speelplein bij,
en dat is natuurlijk altijd fijn!
Mocht het voor uw kind mogelijk zijn om lopend naar
school te komen (ipv met de fiets), dan is dat natuurlijk
helemaal prettig!

JEUGDFONDS: SPORT EN CULTUUR
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen)
deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur kan u helpen!
Wat betaalt dit fonds?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of
attributen die nodig zijn.
Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door
intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is
bij de opvoeding en verzorging van het kind. Op onze school is Miriam van der Ree
intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een
overzicht met intermediairs.

SCHOOLFOTOGRAAF!
A.s. maandag 23 september mogen alle kinderen
weer op hun mooist naar school komen: deze dag
krijgen we bezoek van de schoolfotograaf!
Onder schooltijd wordt er van alle kinderen een
portretfoto gemaakt, er wordt ook een klassenfoto
gemaakt van iedere groep en tot slot een
broertjes/zusjesfoto wanneer er meerdere kinderen
uit een gezin op CBS Boterdorp zitten.
Tussen 8.00-8.30uur is het mogelijk om een
broertjes/zusjesfoto te maken met kinderen die
(nog) niet op CBS Boterdorp zitten, zorgt u er dan
voor dat u op tijd met uw kinderen aanwezig bent?
De achtergrond die de fotograaf dit jaar gebruikt,
ziet u hiernaast. Wellicht fijn in verband met de
kledingkeuze?

FOTO’S OP SOCIAL MEDIA
In verband met de Wet op de Privacy zijn wij momenteel alle gegevens aan het
verwerken vanuit de toestemmingsverklaringen die u onlangs voor ons heeft
ingevuld.
Mocht u deze verklaringen nog niet hebben ingeleverd, vragen wij u dringend om dit
zo spoedig mogelijk te doen.
Via Social Schools hebben de leerkrachten de gelegenheid om in een
afgeschermde omgeving foto’s aan u te sturen, waardoor u tóch ook in beelden
mee kunt blijven genieten van de activiteiten van uw kinderen.
Wij willen u als ouders ook vragen om bewust om te gaan met het plaatsen van
foto’s op social media. Hierbij doelen wij op het plaatsen van foto’s van kinderen,
anders dan uw eigen kinderen. Zowel vanuit schoolse situaties als ook privé.
Op deze manier kunnen we met elkaar zorgen dat de privacy van een ieder
gewaarborgd blijft.

SOCIAL SCHOOLS: AFWEZIGHEIDSMELDING
Velen van u maken er al gebruik van: wanneer uw kind een
keertje ziek is, kunt u dit via de app van SocialSchools laten
weten.
Ook voor andere momenten van afwezigheid, zoals een
dokters- of tandartsbezoek, kunt u dit via Social Schools
melden. De desbetreffende leerkracht krijgt hiervan namelijk
direct een berichtje via telefoon en mail. Dat is heel
praktisch, zeker ook wanneer een groep direct start bij één
van de gymlocaties.
Dus: mocht u een afwezigheidsmelding moeten maken, dan
graag zoveel mogelijk via SocialSchools.

