Week 4

2017-2018

Belangrijke data
Januari
24 januari
30 januari
Februari
02 februari
07 februari

Voorlichting 2-talig onderwijs Marnix college. Aanvang 19.30 uur. (www.marnixcollege.nl)
Groep 8 bezoekt De Meerwaarde
Open Huis Marnixcollege 16.00 – 21.00 uur. (www.marnixcollege.nl)
Onderbouw musical

Ateliers
In het nieuwe jaar gaan we op drie vrijdagmiddagen, 26 januari, 2 februari en 9 februari, met de kinderen van de
midden- en bovenbouw werken in ateliers. In de ateliers kunnen de kinderen zich bezighouden met heel andere
kennis en vaardigheden dan gebruikelijk. De kinderen moeten vooraf inschrijven voor een atelier. Deze ateliers zijn
er:
• Schaken
• Yoga/dans
• Koken
• Robotica
• Haken/breien
• Figuurzagen
• Trampoline springen
Voor het figuurzagen zoeken we nog ouders die de kinderen drie vrijdagmiddagen kunnen helpen. Als je het leuk
vindt om te helpen kun je je melden bij Tamara of Eugène. Heb je nog vragen dan horen we dat graag.
Bezoek groep 8 aan de Meerwaarde dinsdag 30 januari
Dinsdag 30 januari gaan de leerlingen van groep 8 een middagje op bezoek bij De Meerwaarde. Daar zullen ze 4
workshops volgen. De middag duurt van 13.15 tot ongeveer 15.30 uur. Tijdens één van de workshops krijgen ze
drinken en een versnapering.
Wij willen graag dat de kinderen op eigen gelegenheid naar de Meerwaarde gaan. Ze moeten daar om
uiterlijk 13.15 uur aanwezig zijn.
Bij de Meerwaarde staan verkeersregelaars. Zij zullen fietsers de plek wijzen om hun fiets te stallen. Indien je je kind
met de auto brengt kan je parkeren op het parkeerterrein. Bij de ingang zal Joep staan om de kinderen deze middag
te begeleiden. Om ongeveer 15.30 uur gaan de leerlingen weer op eigen gelegenheid naar huis. Ouders die hun
kinderen willen ophalen moeten dus rond dat tijdstip weer bij de Meerwaarde zijn. Spreek dan even goed af waar je
staat, want er zijn meerdere scholen die deelnemen en het is dus waarschijnlijk best druk.
Musical Jip en Janneke
Het duurt nog wel een aantal weken voordat het zover is, maar we willen toch je
aandacht vragen voor de musical die de onderbouw op gaat voeren. Dit jaar
vindt het plaats op woensdagavond 7 februari.
Het vergt natuurlijk veel voorbereiding en daarom willen we vragen of je mee wilt
helpen met het maken van het decor en allerlei attributen.
Is het moeilijk? Moet je er handig voor zijn? Nee hoor.
Is het gezellig om met elkaar bezig te zijn? Ja!
Lijkt het je leuk, meld je dan aan bij Nanke of Marjo.
Na de kerstvakantie gaan we beginnen en volgt verdere informatie.
Oh ja, we zijn nog op zoek naar witte lakens….
Logopedie binnen het basisonderwijs vanaf 2016
Gemeente Barneveld heeft het onderzoek naar spraak- taalproblemen bij kinderen in het basisonderwijs met ingang
van 2016 veranderd. Voorheen werden nog alle kinderen op 5-jarige leeftijd onderzocht door een logopedist. Het
spraak- taalonderzoek maakt deel uit van het brede onderzoek door de Jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD
Gelderland Midden.
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Vanaf 1 januari 2016 worden niet meer alle kinderen rond de leeftijd van 5 jaar gezien voor een logopedische
screening. De werkwijze binnen het basisonderwijs is dan als volgt:
Met behulp van vragenlijsten voor ouders en leerkrachten wordt een voorselectie gemaakt van kinderen waarbij
vragen zijn of twijfel bestaat over de spraak- taalontwikkeling. Als ouders of leerkrachten op een ander moment toch
vragen hebben over de spraak- taalontwikkeling kan een kind altijd alsnog aangemeld worden bij de logopediste.
De logopediste beoordeelt van deze kinderen de spraak- taalproblematiek en verwijst het kind eventueel door voor
behandeling.
De screening van kinderen op het consultatiebureau blijft bestaan
GGD Gelderland-Midden vindt deze verandering verantwoord omdat de aandacht voor spraak- taalproblemen op
jongere leeftijd wordt gecombineerd met een mogelijkheid tot screening van taal-spraakproblemen op de
basisschoolleeftijd. Een goede spraak- en taalontwikkeling is de basis voor een goede algemene ontwikkeling.
Daarom is het belangrijk om problemen al in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken.
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