
Nieuwsbrief 13-09-2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De eerste drie weken van het schooljaar zitten er alweer op. Vorige week waren de
kennismakingsgesprekken en informatieavonden van de verschillende groepen. Mooi dat we met elkaar
op deze manier een schooljaar kunnen starten.

In deze nieuwsbrief:
● Schoolfotograaf
● Voorstellen nieuwe collega’s
● Verkeerssituatie rondom de school
● Schoolplein
● Blink lezen
● Schoolbibliotheek
● Vrijwilligers gezocht
● Verschijningsdatum nieuwsbrieven
● Agenda

Schoolfotograaf
We hebben gelukkig een nieuwe schoolfotograaf gevonden die op korte termijn kan komen.
Voor de schoolwoningen komt de fotograaf op vrijdag 23 september voor de portret en de groepsfoto’s.
Voor de hoofdlocatie komen er 2 fotografen op dinsdag 27 september.
Onder schooltijd worden de portret en de groepsfoto’s gemaakt. Er is rekening gehouden met de
gymtijden. Ook de peuterspeelzaal is in het schema opgenomen.
Informatie over de achtergrond wordt later deze week met u gedeeld via Parro. De ouders van de
peuterspeelzaal krijgen de informatie via de leidsters van de peuterspeelzaal.

Na schooltijd worden op dinsdag 27 september de gezinsfoto’s gemaakt (tussen 14:00-15:00). We
werken hiervoor met tijdsloten. Het rooster voor het maken van de gezinsfoto's ontvangt u voor vrijdag
23 september. De foto’s worden gemaakt in het speellokaal. Op verzoek van de fotograaf is het niet
mogelijk dat ouders in het speellokaal aanwezig zijn.

Tot slot hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen voor de gezinsfoto na de vorige oproep, maar
wij vermoeden dat nog niet alle ouders dit al gedaan hebben. Tot uiterlijk maandag 19 september kunt
u zich nog aanmelden via de mail: info@ikckethel.nl.
Alleen ouders die vooraf aanmelden voor de gezinsfoto worden ingepland.

mailto:info@ikckethel.nl


Voorstellen nieuwe collega’s
Sita Chierkoet

Mijn naam is Sita en ik ben begin dit jaar gestart op IKC Kethel. Ik ben al ruim

30 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. De afgelopen jaren heb

ik met veel plezier invalwerk gedaan. Nu vond ik het weer tijd om te werken op

een vaste school met een eigen klas.

Dit jaar geef ik les aan groep 4 met 26 leerlingen. Dit doe ik samen met mijn

duo collega Juf Sharon Mooij.

Ik heb de eerste schoolweek veel tijd besteed aan het kennismaken met de

leerlingen en wil ze het vertrouwen geven, dat ik er voor hen ben en zal helpen

met hun schoolwerk.

Ik hoop op een mooi schooljaar met de lieve leerlingen in groep 4. Tot ziens op

school.

Deanne Janssen

Als nieuwe leerkracht van IKC Kethel wil ik mij graag even voorstellen. Mijn

naam is Deanne Janssen en ik ben 28 jaar oud. Ik ben sinds dit schooljaar de

nieuwe juf van groep 1/2D. Ik ben geboren in Vlissingen en op dit moment woon

ik samen met mijn vriend in Vlaardingen. De afgelopen 3 jaar heb ik met veel

plezier op een basisschool in Rotterdam Crooswijk gewerkt, in de groepen 1/2

en 3.  In mijn vrije tijd ben ik het liefst buiten. Ik maak dan ook graag mooie

wandel- en fietstochten. Daarnaast ga ik graag op reis en vind ik het leuk om

met vrienden af te spreken. Ik kijk uit naar een gezellig schooljaar. Mocht u

vragen hebben, loop dan gerust bij me langs!

 Verkeerssituatie rond de school
Nu de school weer begonnen is, is het goed om de verkeerssituatie rondom de school weer even onder
de aandacht te brengen.
Het is de bedoeling dat er geen auto's bij het brengen en ophalen door de Vlaardingseweg rijden. De
afspraak is dat deze weg autovrij blijft rond breng- en haaltijden. Daarnaast willen wij u met klem vragen
om bij de aanvang en het uitgaan van de school zo min mogelijk met de auto gebruik te maken van de
Lindeijerstraat. Let u ook op de veiligheid  van de kinderen in de andere straten rondom de school en bij
het hek? Er blijven nu veel ouders voor het hek staan praten waardoor de kinderen er lastig tussendoor
kunnen.

Schoolplein
Het is fijn dat we weer met zoveel ouders op het schoolplein kunnen staan.  Wel willen wij u vragen om
uw fiets en hond buiten het plein te laten. Kinderen mogen ook niet met hun fiets op het plein dus dat
geldt dan net zo goed voor de ouders.



Blink lezen
De naam komt u misschien bekend voor, sinds een paar jaar werken we op IKC
Kethel met de methode Blink voor de wereld-oriënterende vakken.
De afgelopen 2 jaar heeft ons team zich verdiept in een nieuwe methode voor
voortgezet- technisch lezen en begrijpend lezen.
Dit is een actueel onderwerp, ook in het nieuws en de media is er veel geschreven
over (begrijpend) lezen. Het belang van leesplezier en goed leesonderwijs is op IKC
Kethel al jaren een vast gegeven. We erkennen de waarde van goed kunnen lezen voor het schoolsucces
van uw kind.
Wij zijn heel blij dat we nu Blink lezen mogen gaan gebruiken: dit vervangt Grip (Begrijpend lezen) en
Estafette (voortgezet technisch lezen).

Deze methode zet in op Leesplezier en heeft lezen niet onderverdeeld in allerlei losse onderdelen.
De hele klas leest in een leesclubboek, een gezamenlijke ervaring voor de hele klas (vergelijk het met
ouderwetse tv. Je praat met elkaar over dezelfde belevenis). De leerkracht leest tijdens het thema een
voorleesboek voor. Dit voorleesboek sluit aan bij het thema. Tijdens het thema worden er 4 mini
colleges gegeven over een leesprobleem (samenvatten, uitroeptekens, op toon lezen).
De kinderen hebben verder nog een leesdossier en een boekje met teksten over hetzelfde thema.
De thema’s duren ongeveer 7 weken. De kinderen krijgen een paar keer per jaar het leesclubboek ook
mee naar huis voor op de eigen boekenplank.

Gedurende de invoering van deze methode volgt het team ook een intensieve inscholing.
Wij hebben er zin in en we hopen dat de kinderen met enthousiaste verhalen thuis komen.

Een greep uit de aansprekende thema’s:
Groep 4: Verhalenvertellers, Ruimtewezens
Groep 5: Te gekke uitvindingen, Hollands glorie
Groep 6 t/m 8: Oorlogsgeheimen, Beestachtig mooi
Op termijn zullen de onderwerpen van Blink WO aan Blink lezen worden gekoppeld en komen we tot
een mooi breed thematisch aanbod voor beide vakgebieden. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van
de combinatie: de wereld wordt niet verknipt in allemaal losse lessen. Wat je leert bij bijv. een
geschiedenis onderwerp wordt uitgediept/verbreed en verrijkt door leeslessen/boeken over hetzelfde
onderwerp.

Schoolbibliotheek
Dit schooljaar hebben de leerlingen op IKC Kethel weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de

schoolbibliotheek. In de biebtas van school zit een brief. Lees deze brief goed door.

Op donderdag is het ruildag. De biebtas met boek moeten dan weer terug mee naar school, zodat het

boek geruild kan worden. De oudere leerlingen laten vaak hun boek op school om daar te lezen.



Vrijwilligers gezocht: schooltuin/oudercommissie
Vorig schooljaar zijn we voor het eerst gestart met vrijwilligers om de tuin aan te pakken. Dit willen we

graag blijven doen, maar we zouden het fijn vinden als daar meer mensen bij aan kunnen sluiten.

‘Groene vingers’ zijn geen voorwaarde om mee te doen. Wilt u meer informatie of u opgeven dan kunt u

dit doen door een mail te sturen naar onze conciërge Cindy van Dalsen: dalsen@ikckethel.nl

Onze oudercommissie is vorig schooljaar nieuw leven ingeblazen. De oudercommissie  werkt mee aan

de volgende activiteiten: de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, sportdag,

verjaardagendag, activiteiten rondom het afscheid van groep 8 en allerlei andere hand- en

spandiensten.

Lijkt het u leuk om te helpen bij de activiteiten op ons kindcentrum? Dan kunt u zich opgeven bij

meester Henri (sneller@ikckethel.nl). Ook als u vragen heeft of nog meer informatie wil over de

oudercommissie kunt u bij hem terecht. Vele handen maken licht werk!

Verschijningsdatum nieuwsbrieven schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief 1 Dinsdag 13 september

Nieuwsbrief 2 Dinsdag 22 november

Nieuwsbrief 3 Dinsdag 7 februari

Nieuwsbrief 4 Dinsdag 4 april

Nieuwsbrief 5 Dinsdag 13 juni

Agenda
Woensdag 21 september Studiedag

Woensdag 5 oktober Opening Kinderboekenweek

Vrijdag 7 oktober Boekenmarkt Post Scriptum

Maandag 24 oktober Start herfstvakantie

Maandag 31 oktober Studiedag

Met vriendelijke groet,

Team IKC Kethel
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