STERNIEUWS 2
Dinsdag 2 oktober 2018
Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Nieuw gezicht
Even voorstellen…
Mijn naam is Jolanda Esselink en ben 32 jaar. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen ( 2 en 4 jaar)
en woon in Kampen.
Met ingang van dit schooljaar vervul ik de functie van assistent leidinggevende binnen de
IRIS opvang op basisschool de Morgenster. Al bijna 11 jaar ben ik werkzaam in de
kinderopvang. Als pedagogisch medewerkster heb ik veel ervaring opgedaan op
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties in Zwolle.
U kunt mij tegenkomen bij de buitenschoolse opvang als leidster, maar daarnaast ga ik ook
andere taken oppakken, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met school en ik ga sturing geven aan
het team. Ik heb heel veel zin om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging, om samen met mijn team
de kinderen een gezellige plek na schooltijd te kunnen bieden, waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn!
Waar ze mogen spelen en kunnen ontspannen na een dag werken op school.
Kinderboekenweek
Het is weer Kinderboekenweek! Van 3 tot 14 oktober zijn er in het hele land activiteiten
rondom kinderboeken. Dit jaar is er extra aandacht voor boeken die passen bij het
thema “Kom erbij!”, dat gaat over vriendschap.
Van half september tot eind oktober is ook de Christelijke
Kinderboekenmaand. Het thema van deze boekenmaand sluit aan op dat
van de Kinderboekenweek en is dit jaar: “Door dik en dun”.
Leuk om te weten
 Kinderen voor Kinderen brengt elk jaar een nieuw lied uit dat past bij het thema van
de Kinderboekenweek.
 De Kinderboekenweek is een goed moment om met uw kind naar de boekwinkel te
gaan. U krijgt, bij aankoop van minimaal 10 euro aan kinderboeken, het
kinderboekenweekgeschenk cadeau.
Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Jozua Douglas en heet
De Eilandenruzie.
Tip! Hij maakte een heel leuk filmpje over dit boek.
 Voor jonge kinderen ligt het prentenboek van de Kinderboekenweek voor een klein
bedrag voor u klaar: Kom erbij van Milja Praagman.
 De Kinderboekenweek wordt (landelijk) feestelijk geopend met het kinderboekenbal en de
bekendmaking van de Gouden Griffel (mooiste verhaal).

Bibliotheek Kampen
In de Bibliotheek Kampen (Stadskazerne, Oudestraat 216) worden regelmatig activiteiten
georganiseerd. Op woensdagmiddag 3 oktober is er een kinderboekenweekfeest over het thema
‘Vriendschap’. Kijk voor meer informatie op de website.
Vanaf de Kinderboekenweek kan je ons ook volgen op Instagram. Je vindt op ‘onze insta’ veel heerlijke
kinderboekentips van de leesconsulenten. En we beginnen natuurlijk met boeken over vriendschap.
Zoek naar: de Bibliotheek op school Kampen.
Logopedie op school
Op iedere basisschool in Kampen komt een logopedist. Zij is werkzaam vanuit Logopedie op
Scholen Lelystad (verbonden aan Stichting SchOOL) en komt op afspraak op onze school. De
logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag,
vloeiendheid, auditieve vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren
onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces.
Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met
logopedische problemen gebeurt, door middel van de logopedische screening. Deze is erop
gericht, kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling.
De screening
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar
worden. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit
formulier moet ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op
school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de screening uit te voeren. De ouders zijn hier
niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht geïnformeerd, per brief of in een
persoonlijk gesprek.
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:
adviezen voor ouders en leerkrachten
verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging.
Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen.
Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl
Schoolvoetbal
Op woensdag 26 september werd het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor meisjes gehouden. Dit jaar
heeft KHC het georganiseerd. De meiden hebben het
heel goed gedaan! Ze zijn tot in de kwartfinale
gekomen, maar zijn daar uitgeschakeld door de
Rehobothschool.
Goed gedaan meiden!
Voor de jongens is het woensdag 3 oktober zover. Wie
gaat ze aanmoedigen?
Heel veel succes jongens!
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Belangrijke data:
- woensdag 3 oktober
- maandag 8 t/m
woensdag 10 oktober
woensdag 17 oktober
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

Schoolvoetbaltoernooi jongens
Schoolkamp groep 8
Studiedag team, leerlingen vrij
Herfstvakantie

Het volgende STERNIEUWS verschijnt op dinsdag 30 oktober 2018
Met vriendelijke groet,
Guusta Moolenaar

