
 

 
 

NieuwsFlits 4 december 2020 

Leesplezier op de St. Andreas! 
Dat goed kunnen lezen van groot belang is, weet 
iedereen. Maar dat goed (leren) lezen vooral afhangt van 
het LEESPLEZIER, dat is niet zo bekend. Op de St. Andreas 
besteden we daarom veel aandacht aan het vergroten van 
leesplezier. We stimuleren de kinderen om veel gebruik te 
maken van het uitgebreide aanbod boeken in de 
schoolbibliotheek. In de week van 9 november stond 
LEESPLEZIER de hele week centraal. Kinderen en 
leerkrachten namen hun favoriete boek mee naar school 
en lazen elkaar voor. Tijdens de boekenmarkt konden 
boeken onderling geruild worden. En op woensdag was de 
school gevuld met allerlei personages uit boeken. 
Iedereen mocht verkleed als zijn of haar 
“lievelingspersonage” uit een boek naar school komen. In 
groep 7-8 hadden kinderen een “blinddate” met een boek. Alle boeken waren ingepakt en vooraf 
wisten de kinderen dus niet welk boek ze gingen lezen. De hele week was een groot succes! 
 

Berichten vanuit de directie 
• Kerstkaarten 

Veel mensen kunnen voorlopig niet zo gemakkelijk ergens naar toe of mensen op bezoek laten 
komen. Voor die mensen in de gemeente Cranendonck is er door de gemeente een actie 
opgestart. Aan de basisscholen is gevraagd om kerstkaarten te maken. Natuurlijk hebben ook de 
kinderen van onze school aan deze actie meegedaan. In totaal zullen er meer dan 2000 kaarten 
worden bezorgd bij mensen die het nu hat hardst nodig hebben, Een mooi initiatief vanuit de 
gemeente. De kinderen hebben vol enthousiasme mooie kaarten gemaakt! 

• Voortgang proces scholen?  
Ruim een half jaar geleden hebben we jullie laten weten dat het voor het Schoolbestuur van 
SKOzoK niet langer vanzelfsprekend is dat in alle kleine kernen ook een school is. Zowel ten 
aanzien van de bedrijfsvoering (financiën) als onderwijskundig is het belangrijk om ook in de 
toekomst verantwoord te werken. De schoolteams en de Medezeggenschapsraden onderzoeken 
wat wenselijk is voor de toekomst van de kinderen in deze 2 kernen. Ook de gemeente 
Cranendonck is betrokken bij dit proces. Daarnaast worden de inwoners daarin 
meegenomen. De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met het opstellen van een IHP, een 
Integraal Huisvestingsplan onderwijs voor de gehele gemeente. Hierin wordt onder 
andere gekeken hoe de demografische ontwikkelingen zijn (aantal mensen in de gemeente en 
de leeftijdsopbouw). Aan de hand van die gegevens wordt onderzocht wat dit betekent 
voor onderwijshuisvesting. Binnen het hele proces wordt ook gekeken naar 
overige maatschappelijke voorzieningen. Gemeente, schoolbestuur en 
maatschappelijke organisaties blijven in gesprek met elkaar om standpunten en behoeftes te 
verkennen en af te stemmen. Dit om uiteindelijk te komen tot keuzes voor toekomstplannen in 
de gemeente Cranendonck. Dit proces vraagt zorgvuldigheid en dit vraagt dus ook de nodige 
tijd.  

  

 



 

 
 

• Subsidie 
Vanuit het ministerie is er subsidie beschikbaar gesteld voor kinderen die mogelijk door corona 
leer- en/of ontwikkelachterstand hebben opgelopen. Op de St. Andreas hebben wij een bedrag 
van € 7.500 gekregen hiervoor. Dit geld wordt ingezet voor extra begeleiding van kinderen. Ook 
is er rekenmateriaal aangeschaft waar kinderen handelend mee leren rekenen. 

• Schoolfruit 
Ook dit schooljaar wordt er op de St. Andreas weer fruit en/of groenten geleverd. 3 keer per 
week kunnen de kinderen genieten van verse producten. Heel gezond en voor een aantal 
kinderen ook een mooie manier om kennis te maken met allerlei verschillende soorten groenten 
en fruit. 

• Kerstfeest op school 
Vrijdagmorgen, 18 december, vieren we samen met de kinderen Kerst. We starten ’s morgens 
met een kerstontbijt. Na de kleine pauze gaan de kinderen in workshops aan de slag. De 
workshop opdrachten staan in het teken van kerst. Kerstkoekjes bakken, kerstversieringen 
maken, kerstbouwwerken maken of samen dansen. In de groep wordt het kerstverhaal verteld. 
Leden van de Ouderraad versieren de school op 4 december in de avond in de kerstsfeer.  Alvast 
bedankt hiervoor. We maken er samen een sfeervolle kerst van. 

 
Rots en Water 

 
Beste ouders 
Ook voor komend jaar zijn er weer trainingen voor kinderen uit groep 3-4-5 en groep 6-7-8. Deze 
trainingen zijn voor kinderen, woonachtig in de gemeente Cranendonck, kosteloos! 
Met vriendelijke groeten, 
Team R&W Cranendonck 
Ingrid Meurkens - Lothar Rutten 

 

Tips van de Bieb 
• Tip van onze Lees-/Mediaconsulent 

Offline en online valt ook prima te combineren. Bijvoorbeeld met het boek ‘Alfabet’ van 
Charlotte Dematons al? Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind 
je in dit prachtige boek vol verrassende vondsten. Iedere pagina is een zoek- en 
ontdekfeest. Bij het boek is een app ontwikkeld, die je gratis kunt downloaden. Het boek 
kun je op veel verschillende manieren gebruiken, van kleuters tot en met groep 8. Veel 
plezier! 

  

https://www.cranendonck.nl/inwoners/trainingen-voor-kinderen_44450/


 

 
 

 
• Kinderboekenweek: leestips 

De Kinderboekenweek is alweer voorbij. Zoals elk jaar, heeft een vakjury en Kinderjury 
enkele boeken benoemd tot de beste boeken van 2020. Mooie leestips, voor deze 
donkere maanden. De Kinderjury heeft ‘De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen’ 
gekozen tot beste boek in de leeftijd 6 tot 9 jaar. ‘Het leven van een Loser – Vet Koel’ is 
verkozen tot het beste boek voor 10 tot 12-jarigen. Benieuwd naar de zilveren griffels?  
Je vindt ze op www.kinderboekenweek.nl. 

 
• Week van de Mediawijsheid 

Scrollen, appen, streamen, gamen en: online 
media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline 
leven. Online media kunnen je helpen het beste 
uit jezelf te halen. Maar media kunnen ook veel 
van je vragen. Tijdens de Week van de 
Mediawijsheid gaan we in op de vraag ‘Wat is 
jouw digitale balans?’. Ook thuis, zeker in deze 
tijd, is een goede balans belangrijk. Op 
www.weekvandemediawijsheid.nl vind je 
Webinars, challenges, een zelftest en verdiepende 
onderzoeken met de voor- en nadelen van digitale media. 
Thuis het gesprek aangaan? Kijk eens op www.hetmediagesprek.nl. Deze website is voor 
ouders en opvoeders die hun kinderen willen helpen in de online wereld. Je vindt hier 
informatie en handige tips om samen met je kind in gesprek te gaan over leuk en veilig 
mediagebruik. 

• Tip van dokter leesplezier voor jongens die niet van lezen houden 
“Mijn zoon leest écht niet graag, maar moet wel oefenen. En nu?” Een vraag die Dokter 
Leesplezier vorige week in de Bibliotheek kreeg. Moeder en zoon kregen volop tips, zoals 
bijvoorbeeld graphic novels, stripverhalen met het karakter van een roman. Dat was een 
succes. De series van Kapitein Onderbroek, Niek de Groot, Hanes Hunebed en Het leven 
van een Loser slaan vaak aan. Meer tips?  
Kijk op www.jeugdbibliotheek.nl. Kies voor ‘boeken op onderwerp’ en dan voor ‘strips en 
graphic novels’. 

 

www.kinderboekenweek.nl
www.weekvandemediawijsheid.nl
www.jeugdbibliotheek.nl

