
Hallo allemaal
Op nadrukkelijk verzoek van meneer Willem vieren we geen groots 
afscheidsfeest, maar dat wil niet zeggen dat we hem niet gaan missen.
Hij heeft 38 jaar op de Weerijs gewerkt en gaat nu van zijn pensioen genieten. 
We wensen hem dan ook alle goeds toe!
groetjes juf Els
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Jarig:
6 feb Enes groep 3

gefeliciteerd!!!

Even voorstellen:
Beste kinderen en ouders van groep 6,
Meneer Willem nam op 31 januari afscheid van de Weerijs. 
De school heeft mij gevraagd of ik vanaf 1 februari tot aan het eind 
van het schooljaar groep 6 wil overnemen. Dat doe ik met alle liefde en veel plezier. 
Mijn naam is Edwin Wiersma, ik ben getrouwd met Jolanda, 
heb twee dochters en ik woon in Etten-Leur. 
In het onderwijs heb ik zowel in het basisonderwijs 
alsook het voortgezet onderwijs gewerkt. 
De dingen die ik in mijn vrije tijd graag doe zijn koken, sporten (tafeltennis), 
reizen, naar muziek luisteren, knutselen en lezen. 
Sinds oktober 2018 werk ik al op woensdag in groep 5 van meneer Niek. 
Er zullen dus al kinderen zijn die mij op school hebben gezien. 
Ik kijk uit naar een mooie, gezellige en leerzame tijd met de kinderen van groep 6 op De Weerijs. 
Tot vrijdag 1 februari en beste ouders kom gerust bij het lokaal langs om even kennis te maken.

Leestips voor thuis
Lezen is heel belangrijk. 
Kinderen leren lezen door, zoals we dat in het onderwijs noemen, 
veel ‘leeskilometers’ te maken, dus door heel veel te oefenen. 
Als u graag thuis wilt oefenen met lezen met uw kind, kunt u dat op allerlei manieren doen.
Ter inspiratie volgen er een aantal tips:
Voor – koor – door
Voor: U leest een rijtje woorden voor en uw kind leest met zijn/haar vinger mee.
Koor: U leest samen met uw kind het rijtje woorden hardop. U geeft het tempo aan uw kind volgt uw tempo
Door: uw kind leest het rijtje hardop alleen voor.
Zo heeft uw kind voordat hij/zij echt alleen moeten lezen al twee keer het rijtje gelezen en dus ook twee 
keer kunnen oefenen. Uw kind is dan zekerder als hij/zij het rijtje alleen moet voorlezen.
Daarna zou u opdrachten kunnen geven. Lees het rijtje nu heel zacht, of heel hard, of met een verdrietige 
stem of met je tong uit je mond, of doe één hand op je oog en probeer met één oog te lezen, 
of met een dichte neus enzovoorts. U zou ook bewegingen kunnen koppelen aan het lezen. 
Bij ieder woordje springen of bij ieder woordje door de knieën zakken enzovoorts.
Zoek een woord
U kunt uw kind een woord laten zoeken op een bladzijde.
Leesoptreden
U kunt uw kind de tijd geven om een rijtje woorden of een stukje tekst voor te bereiden.
Daarna kan uw kind het aan u voorlezen.
Expres foutjes maken
U kunt de tekst hardop voorlezen en uw kind leest met zijn/haar vinger mee. Tijdens het lezen maakt u 
expres foutjes. Als uw kind dat hoort mag hij/zij staan of op een belletje drukken of een geluid maken en het 
woordje goed zeggen.
Veel leesplezier!



Nieuws van Kober

Yoghurtdrinks en chocolademelkdrinkpakjes nog steeds suikerbommen
Ondanks alle beloftes van de industrie tot suikerreductie zijn yoghurtdrinks en chocolade melk 
- die veel kinderen dagelijks meenemen naar school - nog steeds suikerbommen. 
Zo blijkt uit ons onderzoek bij de grootste 5 supermarkten. 
Bijna de helft van deze drinkpakjes is nog zoeter dan Coca-Cola. 

Tot 6 suikerklontjes per pakje
Gemiddeld zit er 8,2 gram suiker per 100 ml in zo'n drinkpakje. 
Dit komt neer op meer dan 4 suikerklontjes in een pakje, met uitschieters tot 6 suikerklontjes per pakje. 
Een kind die in de ochtend- en middagpauze zo'n pakje met 6 suikerklontjes drinkt, overschrijd de door de 
Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen hoeveelheid toegevoegde suikers voor een hele dag al. 

In de vruchtenyoghurtdrankjes zit overigens amper fruit. 
Deze drinkpakjes ogen door de vruchten gezonder maar dat valt dus vies tegen. 
Ze hebben gemiddeld zelfs een 7 keer hoger suikergehalte dan vruchtensapgehalte. 

Kober staat voor gezonde voeding ook tijdens de lunchopvang. 
We vragen je dan ook gezonde drank mee te geven voor je kind. 
Gezonde voeding met natuurlijke suikers, geen kleur, geur en smaakstoffen zoals diksap, thee (veel soorten 
zijn ook koud goed te drinken), melk, karnemelk of fruitwater. 
Want jong geleerd is oud gedaan! 


