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Automatiseren en lezen:
Leren doe je niet alleen op school, gelukkig leer je de hele dag door. Dat geldt voor iedereen, jong
en oud.
Voor kinderen is het belangrijk dat wat geleerd is een vaste plek krijgt in hun hersenen.
Zorgen dat wat je vandaag geleerd hebt, ook over jaren nog beschikbaar is.
Automatiseren en herhaalde oefening is dan erg belangrijk!
Dat geldt vooral voor lezen en rekenen.
Regelmatig even oefenen/spelen met getallen, zoals tellen,
hoofdrekenen en de tafels zorgt ervoor dat het rekenen veel
makkelijker gaat op school.
Iedere dag even lezen zorgt er ook voor dat het correct en vlot
lezen steeds beter gaat en vaak ook leuker wordt.
…en dat lukt niet allemaal onder schooltijd, dus is het fijn dat kinderen thuis ook spelenderwijs bezig
zijn met dit soort activiteiten.
Op www.vosseschans.nl (Handig voor thuis) staan ook ideeën hoe je thuis op een prettige manier
bezig kunt zijn met rekenen en lezen.
Kennismakingsgesprekken in Schoudercom (herinnering):
Ook dit schooljaar bieden wij u de gelegenheid om zelf uw kennismakingsgesprek(ken) en
portfoliogesprek(ken) te plannen.
De eerste gespreksronde is voor alle ouders van alle groepen (kinderen van groep 5 en 6 zijn ook
welkom, kinderen van groep 7 en 8 verwachten wij ook).
Hiervoor staan 2 avonden gereserveerd: dinsdag 15 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur en
woensdag 16 oktober tussen 15.00 en 19.00 uur.
Dit betekent dat u inmiddels een bericht van Schoudercom heeft ontvangen waarin aangegeven
staat welke opties er zijn.
Omdat wij dit zeer tijdig melden gaan wij gaan er vanuit dat iedereen 2x per jaar tijd vrij
kan maken voor een gesprek van 10 minuten.
Gezinnen met meerdere kinderen krijgen een dag eerder de mogelijkheid om in te plannen, op deze
manier is de kans klein dat ze meerdere dagen moeten komen.
Er wordt een uiterste datum aangegeven waarop gepland kan worden, hierna worden de
ontbrekende gesprekken door de leerkracht ingevuld.
Hoe eerder u dus reageert, hoe meer opties er nog open zullen staan...
De tweede gespreksronde is voor alle ouders van groep 1 t/m 7 (groep 8 heeft een aparte ronde
adviesgesprekken).
Hiervoor staan 2 avonden gereserveerd: woensdag 19 februari van 15.00 tot 19.00 uur en
donderdag 20 februari tussen 16.00 en 20.00 uur.
Noteert u deze data alvast in uw agenda, voor de kerstvakantie ontvangt u een uitnodiging om u in
te schrijven voor deze gesprekken.
Om naderhand nog te zien hoe laat u verwacht wordt op school voor de gesprekken klikt u in
Schoudercom op de knop "Kalender".
Daar ziet u op de betreffende data de tijd vermeld staan.
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Tip van de week:
Wanneer u een Schoudercombericht wilt sturen, dan graag aan beide leerkrachten (indien van
toepassing).
U kunt dit doen door in het adresvak “leerkracht” te typen. Dan verschijnt een lijst een kunt u de
betreffende groep aanklikken.
Sponsorloop “Kinderen lopen voor kinderen”:
Het lijkt alweer zo lang geleden, maar op de laatste schooldag hebben we met elkaar een geweldig
resultaat bereikt met de sponsorloop voor het daycare center van juf Maria.
Er is inmiddels al € 4700,00 overgemaakt voor de aanschaf van nieuw speel- en leermateriaal voor
de kinderen.
Heel fijn dat al zoveel kinderen hun sponsorgeld hebben verzameld en ingeleverd.
We wachten nog op ongeveer 40 leerlingen die hun sponsorgeld in moeten leveren. Ik hoop van
harte dat we snel het resterende bedrag ontvangen zodat ook dat geld goed besteed kan gaan
worden.
Hiep, hiep hoera:
Komende week feliciteren wij alle jarigen:
Roos Jansen, Quinn Hol, Ryan van der Laan, Sandra Yaqob, Ben van
Lith en Enzo Bijlemeer.
Van harte gefeliciteerd!!!
AGENDA:
Maandag 23 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Donderdag 3 oktober
Maandag 7 oktober

Dinsdag 8 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

Informatieavond groepen 1 en 2: inloop 19.15 uur
Informatieavond groepen 3: inloop 19.15 uur
Informatieavond groep 4: inloop 19.15 uur
Informatieavond groepen 5: inloop 19.15 uur
Informatieavond groepen 8: inloop 19.15 uur
Start Kinderboekenweek
Informatieavond groepen 7: inloop 19.15 uur
Informatieavond groep 6: inloop 19.15 uur.
Vergadering Medezeggenschapsraad
Circus Lindenplein
Gr. 7 en 8: 08.15-09.30 uur
Gr. 3 en 4: 09.30-10.30 uur
Gr. 5 en 6: 10.30-11.30 uur
Gr. 1 en 2: 13.30-14.30 uur
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Herfstvakantie
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Schaatstrainingsgroep Ter Aar
“onderdeel van de Ter Aarse IJsclub”

Inschrijving jeugdschaatsen seizoen 2019 - 2020 in Leiden.
De STG Ter Aar organiseert al vele jaren het jeugdschaatsen in Leiden voor de jongste jeugd.
Het schaatsen in Leiden is erg populair en er willen altijd meer kinderen meedoen dan dat er plaats
is. Dit jaar zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers.
Onder leiding van trainers en begeleiders kunnen de kinderen op zaterdag 20 keer, al dan niet per
bus naar Leiden, waar de schaatsles zal worden gegeven.
De ene helft van het seizoen is het schaatsen van 16.30 - 17.30 uur en de andere helft van het
seizoen van 17.45 - 18.45 uur.
Indien gekozen wordt voor vervoer per bus, dan vertrekt deze ongeveer 1 uur en 15 minuten
voordat de training begint vanaf “De Vlinder” in Ter Aar. Er kan ook worden opgestapt in Papenveer,
Nieuwveen en de kerk in Langeraar. De precieze schaats- en vertrektijden ontvang je t.z.t en
worden ook op de website geplaatst.
De inschrijving staat open voor kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8. Wil je meedoen stuur
dan een mail naar ledenadministratie@stgteraar.nl.
Zet in de mail je naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en een
e-mail adres. Na ontvangst wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.
Alle jeugdschaatsers moeten lid worden van de Schaatstrainingsgroep (STG) van de Ter Aarse
IJsclub. We hebben voor pupillen een speciale contributie van € 26,00.
De kosten voor een abonnement voor het jeugdschaatsen in Leiden bedragen € 140,00 inclusief
busvervoer en € 90,00 exclusief busvervoer. Kinderen die kiezen voor vervoer per bus krijgen
voorrang.
Naast de trainingen is er ook een kennismakings-/voorlichtingsavond, een Sinterklaas
pakjesestafette, een toertocht, diplomaschaatsen en het clubkampioenschap. Als afsluiting is er een
zwemfestijn in zwembad "De Wel" in Nieuwkoop, met diploma en prijsuitreiking.
Liefhebbers onder jullie kunnen ook deelnemen aan de conditietraining die elke maandag van 18.30
uur tot 19.30 uur wordt gegeven op het terrein van de Ter Aarse IJsclub.
Mocht je nog vragen hebben stuur dan een email naar info@teraarseijsclub.nl.
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Tafelvoetbalinwijding
Wedstrijdje
spelen?
27 september 12:00-15:00

Kom je meedoen?

Nieuwsbrief stichting
!Triggr – september 2019
Jeugd - schaken
Schaken voor de jeugd is weer terug!
Op donderdag 26 september start het schaken voor de jeugd weer. Je kunt van
16:00-17:00 uur leren schaken of van 17:00-18:00 uur. De schaaklessen worden
door de Delamarre Chess Academy verzorgd. Het loopt aardig hard met de
aanmeldingen. Wil je er nog bij zijn, meld je dan aan bij Robbert. De lessen zijn
bij stichting !Triggr aan de Middelweg 5 in Ter Aar.

Wij hebben, met hulp
van het Oranjefonds en
Gio Coffee een
gloednieuwe
tafelvoetbaltafel kunnen
kopen. Nu willen we
hem wel inwijden
natuurlijk.
Dat willen we met jou
doen!
Kom jij op vrijdag 27
september tussen 12:00
en 15:00 uur een
wedstrijdje doen? Het is
aan de Middelweg 5 in
Ter Aar.

Jeugd - drumles
Bij stichting !Triggr in Ter Aar is er moderne drumles. De altijd vrolijke Sytse
Verstraten leert je op een gedegen manier drummen. Stichting !Triggr heeft 2
eigen drumstellen. Meer info? Lees hier verder.
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Neem contact
met ons op

Jeugd - gitaarles
Bij stichting !Triggr in Ter Aar is er moderne gitaarles. De
kundige en geduldige Vladimir Spisiak leert je op een gedegen
manier gitaar spelen. Meer info? Lees hier verder.

Stichting !Triggr
Adres
Middelweg 5
Postcode en plaats
2461 CB Ter Aar
Telefoon
06-23071268
E-mailadres
info@triggr.nu
Website
www.triggr.nu

Herfstvakantie – 21 oktober –
oma – kleinkind
schilderworkshop
In de komende herfstvakantie kun je bij stichting !Triggr in Ter
Aar lekker samen met je opa of je oma een schilderij maken.
Anja is er om te hierin te begeleiden. Een mooie herinnering!
Meer info: klik hier.

Wist je dat er in de Kerstvakantie weer 2 Fortnite-toernooien op
het programma staan? Je kunt je nu al inschrijven!
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