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Nieuws Agenda 
 

De Nationale Voorleesdagen gaan binnekort van 

start. Het prentenboek van het jaar 2021 is: Coco 

kan het! Het doel van deze dagen is het stimuleren 

van voorlezen aan kinderen. De campagne is een 

project van Stichting lezen en wordt 

georganiseerd door het CPNB.  

 

 

20 jan. 

 

24 jan. 

 

25 jan. 

 

28 jan. 

 

2  feb. 

 

 

3 feb. 

 

Start Nationale Voorleesdagen 
 

Verjaardag Arja van Wijngaarden 

 

Verjaardag Valentine de Ruyter 

 

Gedichten-dag 

 

Studiemiddag team 

leerlingen vrij om 12.00 uur 

 

Verjaardag Sonja Vredeveld 
 

Volgende 

Oudpapieractie 

     dinsdag 16 februari  
 

Een nieuw kalenderjaar 
We hopen dat het goed gaat met u, met de kinderen en met uw naasten. Hoewel deze nieuwsbrief 

wat later komt dan wat u van een nieuwjaarswens gewend bent, willen we u toch laten weten dat 

we iedereen een goed en gelukkig 2021 toewensen. We hopen dat u gezond blijft en goed voor 

uzelf en misschien ook voor een ander kunt blijven zorgen. Na de kerstvakantie zijn we het online 

onderwijs weer ingedoken. We zijn onder de indruk van de ether-discipline van onze leerlingen. 

Naast de inlogproblemen waarmee bijna iedereen te kampen heeft, is het geweldig om iedereen 

bezig en in beeld te zien. Dank voor uw onvermoeibare inzet, hulp en leuke berichtjes. Dank ook 

voor uw tips en trucs als het even niet zo soepel lijkt te verlopen. U mag best weten dat we als 

team best een beetje trots zijn op onszelf. Op alle collega’s. Sommigen van hen combineren net als 

u hun werk met oppassen op (klein)kinderen en sommigen halen alles uit de kast om er een 

digitaal feestje van te maken. We hebben samen een lange adem. We blijven werken met Meet, 

Teams, Klasbord en bellen als dat niet anders kan. We komen er – met u – zeker beter uit! De 

planning, het werken en het oefenen verloopt natuurlijk allemaal anders dan we zouden willen. 

We overleggen op dit moment bijvoorbeeld ook over hoe we zullen omgaan met afname van de 

Cito toetsen van ons leerlingvolgsysteem en het invullen van het rapport. We zullen hierin samen 

optrekken met onze collega’s van stichting Talent-Westerveld. Van het hoe en wat weten we nu 

nog niet genoeg om u meer te vertellen. Wordt vervolgd… 

 

Verlenging lockdown 

Gisteravond werd bekend dat de lockdown, zoals we die sinds 16 december kennen, wordt 

verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Hoewel we dit nieuws wel zagen aankomen, was het toch 

een soort teleurstelling. Op dit moment wordt er veel van iedereen gevraagd. Niet alleen van de 

zorgmedewerkers en leerkrachten en collega’s in de opvang, maar zeker ook van u. We begrijpen 

heel goed dat ook de druk thuis toeneemt. Want werken in een thuiskantoor en tegelijkertijd 

kinderen helpen met huiswerk of vermaken met raadsels en spelletjes is een promotie naar een 

dubbele baan die veel ouders de afgelopen tijd hebben gekregen. Ook de overheid realiseert zich 
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dit en onderzoekt daarom de mogelijkheid om eerder dan 9 februari de scholen te heropenen. Wij 

gaan keihard met z’n allen duimen, want we kunnen niet wachten totdat alle kinderen weer naar 

de Storkschool kunnen komen!  Wordt er groen licht gegeven, dan kan maandag 25 januari de 

school weer in z’n geheel open. Momenteel is dit voor ons nog niet duidelijk. We wachten af. 

Zodra er meer informatie is, stellen we u hiervan op de hoogte.  

 

Waarom voorlezen zo’n goed idee is… 
Waarom het zo belangrijk is om uw kind regelmatig voor te lezen en zelf te laten lezen? 

Voorlezen maakt ieder mens leuker! Het is genieten voor uw kind, maar ook voor u. Of u nu voor 

het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden 

herinneringen voor het leven gemaakt.  

 

• Lezen met jonge kinderen bevordert de ontwikkeling van het brein 

Kinderen kunnen makkelijker vaardigheden ontwikkelen op taalgebied maar ook op 

sociaal-emotioneel gebied. Wie leest, leert de wereld! 

• Voorlezen geeft je kind een voorsprong  

 Het voorlezen geeft uw kind een goede start in het leven als het gaat om lees- en 

 leervaardigheden.  

• Voorlezen verdiept de band tussen ouder en kind  

Voorlezen is niet alleen leuk, het zorgt er ook voor dat de relatie met uw kind nog 

beter wordt. 

• Zelfvertrouwen 

 Vroeg beginnen met voorlezen kan helpen om uw kind meer zelfvertrouwen te 

 geven. Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die een kind op school nodig 

 heeft.  

• Voorlezen helpt bij het naar bed gaan 

Structuur is belangrijk en het dagelijkse ritueel van voorlezen voor het slapengaan 

maakt die structuur duidelijk voor een kind. 

• Voorlezen stimuleert verbeeldingskracht 

Door verhalen kunnen kinderen een beeld krijgen van een wereld die het nu nog 

niet kan zien. Op deze manier traint u kinderen in het gebruiken van verbeelding en 

inlevingsvermogen. 

• Taalinzicht 

 Lezen en voorlezen helpen bij het  ontwikkelen van taalkennis. Lezen heeft een 

 bewezen positief effect op woordenschat, tekstbegrip spelling, begrijpend lezen en 

 schrijven.  

• Jonge lezers lezen later ook meer 

Door vroeg te beginnen met lezen vergroot u de kans dat uw kind ook op latere 

leeftijd meer leest. 

• Wees een rolmodel 

 Kinderen leren van hun ouders en kopiëren vaak hun gedrag. Wanneer u juist wel 

 zelf leest, voorleest en het lezen stimuleert, zal uw kind ook veel sneller nu en op 

 latere leeftijd zelf naar een boek grijpen. 

 

 



                                               

                                    Nieuwsbrief  nr.7 2020-2021 
                                               

                                          

 

Prentenboek Top 10 
Als u de allerkleinsten gaat voorlezen, welke prentenboeken kiest u dan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen moet toch leuk zijn?  
Manon Sikkel is de op één na grappigste kinderboekenschrijver van Nederland. Zij is met ingang 

van 10 april 2019 officieel de Nederlandse Kinderboekenambassadeur 2019-2021. Sinds 2013 

heeft Nederland een Kinderboekenambassadeur, geïnspireerd op het Britse Children’s Laureate, 

die inmiddels in meer dan tien landen bestaat. De Kinderboekenambassadeur vraagt aandacht voor 

kinderboeken in binnen- en buitenland en benadrukt dat (voor)lezen een groot verschil kan maken 

in het leven van jonge mensen. Hans en Monique Hagen, Jacques Vriens en Jan Paul Schutten 

gingen Manon voor als Kinderboekenambassadeur. Nederland is een land van lezers. Al onze 

kinderen lezen. Misschien nog niet zoveel als we zouden willen, maar we mogen er best trots op 

zijn dat er in Nederland zo veel initiatieven zijn om kinderen aan het lezen te krijgen én te houden. 

Lezen, zo weten we, doe je niet alleen. Het zijn de verhalen die ons verbinden. Met vroeger en met 

nu. En met elkaar. Lezen is wat ons samenbrengt. 

Manon Sikkel zegt over lezen:  

"Lezen is niet leuk als je het niet kunt. Sambal eten is ook niet leuk, tot je eraan gewend bent. Pas 

als je lezen in de vingers hebt, zie je de voordelen. Soms moet je een kind dus bij de hand nemen 

en streng zijn. Uiteraard moet dat wel gepaard gaan met veel positieve aandacht: sta 

applaudisserend langs de kant. Het mag niet als straf voelen; het is liefdevolle dwang. Dat kost 

moeite en je hebt een groter arsenaal aan boeken nodig. Mijn stiefzoon van 14 haat lezen, hij appt 

en gamet liever. Toch moet hij van mij in de vakantie elke dag een kwartier lezen, ook als hij het 

boek stom vindt. Ik zoek natuurlijk wel door tot hij een boek leuk genoeg vindt. Zoals mijn 

kinderen ook eerst vijftien keer een nieuw gerecht moeten proeven voordat ze mogen zeggen dat 

ze het vies vinden. Alleen als je leeskilometers maakt, krijg je plezier in lezen. Lezen is een 

vaardigheid die je onder de knie moet krijgen. Het is net als met schaatsen, fietsen of zwemmen: 

ook daarin moet je doorzetten.” 

 

Op zoek naar een boek?  
Op YouTube kun je volop leuke vlog bekijken over kinder- en jongerenboeken. Zo vind je op het 

kanaal Kinderboeken (youtube.com/c/Kinderboekennieuws) veel tips voor alle leeftijdsgroepen. 

Dé populairste "Booktuber" is Sacha Boelhouwer (youtube.com/c/ABookwormlife). 
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Boekentips voor leerlingen met dyslexie 

Leerlingen met dyslexie kunnen luisteren naar luisterboeken. Het liefst met het fysieke boek erbij, 

zodat je ondertussen kunt meelezen. Een goede aanbieder is Yoleo (yoleo.nl) waar je virtuele 

punten kunt verdienen of Passend Lezen - superboek (passendlezen.nl). Een lidmaatschap op 

Passend Lezen voor kinderen onder de 18 jaar is gratis. De Zoeklicht Dyslexie-serie van uitgeverij 

Zwijssen is ook een goede keus. Deze serie bestaat uit informatieve boeken voor kinderen van 

groep 4 t/m 8. De boeken hebben een aangepast lettertype en een toegankelijke bladspiegel. 

Uitgeverij Dyslexion brengt bekende boeken voor kinderen uit in een lettertype waarbij elke letter 

een unieke vorm heeft. Dit gaat het draaien en verwisselen van letters tegen.  

 
Yoleo 
Met de gratis leesgame Yoleo wordt lezen leuker én makkelijker. Yoleo is een innovatieve game 

met een digitale boekenkast. Je kunt met deze game karaokelezen. De tekst wordt getoond en 

voorgelezen. Door zelf mee te lezen, verdien je punten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer 

in te richten. U kunt uw kind registreren op www.Yoleo.nl Veel kinderen van onze school zijn al 

erg enthousiast over de site! 

 

   

 
  Alles kan, 
 Alles mag,   
Op gedichtendag,                        
 Spelen met woorden, 
Spelen met zinnen, 
 Laat kinderen verzinnen,      
Verzinnen en rijmen, 
 Rijmen en beleven, 
Beleving zit in taal, 
 Zo ontstaat er een verhaal………… 
 

De week van de poëzie is een initiatief voor poëzie in 

de Lage Landen. Literaire organisaties, scholen, 

bibliotheken, boekhandels, media, … Iedereen doet 

mee! Elk jaar staat poëzie centraal tijdens de laatste week van januari.  

De gedichten-dag is dit jaar op 28 januari.  

 

http://www.yoleo.nl/
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Rooster oud papier januari t/m juli 2020 
Geachte ouders, verzorgers, 

Hierbij het rooster voor ouderhulp voor het ophalen van oudpapier voor de Storkschool. We hopen 

dat we weer op jullie hulp kunnen rekenen. U heeft de planning voor dit komende ontvangen in de 

oorspronkelijke versie van deze nieuwbrief als u deze per mail heeft ontvangen. Lukt het u niet op 

het moment dat u staat ingeroosterd, probeer dan vroegtijdig met iemand te ruilen. Een week van 

te voren krijgt u ter herinnering nog een telefoontje van 1 van de oud-papier-coördinatoren Geesje 

Barels (06-44732793) of Renate Venema (06-51977023)  

 

Dinsdag 12 januari 2021 

 

Dinsdag 16 februari 2021 

Dinsdag 23 maart 2021 

 

MAANDAG 26 april 2020 

 

Dinsdag 1 juni 2021 

 

Dinsdag 6 juli 2021 

 
 

Prikbord  
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)  

 

 

- Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook  

 

 

 


