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Willemstad, 29 augustus 2017.
Geachte ouders,
Ooit zei de Amerikaanse president John F. Kennedy:

“Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your
country !”
Naar analogie daarvan zouden we willen zeggen:

“Ask not what your school can do for you. Ask what you can do for your
child’s school !”
Het schooljaar is van start gegaan en we willen graag beginnen met Leeshulp voor onze
kinderen en met onze schoolbibliotheek.
We hebben hiervoor ouders nodig, die ons willen helpen. Hoe???
Voor leeshulp:
Elke woensdag lezen kinderen van groep 4 t/m 6, die nog niet het juiste leesniveau hebben,
in een kleine groep o.l.v. een ouder. Deze ouder krijgt dan maximaal 4 kinderen van
hetzelfde leesniveau, die dan gedurende 3 kwartier technisch lezen. Het gaat erom in een
kleine groep een kind intensiever te laten lezen, dan dit in een klas kan gebeuren.
De leeshulp start direct om 7.30u ’s morgens en eindigt om 8.15u als de bel gaat.
Indien u kunt helpen, gelieve dan dit door te geven per mail aan onze leeshulpcoordinator,
mw. Danielle Kenters: D.Kenters@uts.cw of aan de klassenleerkracht.
Voor onze bibliotheek:
Elke vrijdag kunnen kinderen boeken lenen uit onze schoolbibliotheek, conform een
schema, dat we u alsnog op zullen sturen. Zelfs onze kinderen van groep 1 gaan naar de
bibliotheek.
Om het proces van lenen en ruilen van boeken sneller te laten lopen, heeft onze
oudervereniging gezorgd voor aanschaf van scanners en online-aansluiting van de
bibliotheek. Op dit moment hebben we nodig:
- Ouders die gedurende enkele weken helpen met de re-organisatie van de boeken op
vrijdagen. Is deze organisatie eenmaal klaar dan zijn deze ouders klaar.
- Ouders die wekelijks helpen met het lenen/ruilen van boeken. Dit is op elke vrijdag.
Deze ouders kunnen zelf aangeven hoeveel uren ze hieraan kunnen besteden. Een
ouder kan dus zelf bepalen of hij/zij een uurtje, een halve ochtend of de hele
ochtend kan helpen in de bibliotheek.
Indien u kunt helpen, gelieve dan dit door te geven aan mw. Talitha da Camara:
tdacamara@hotmail.com of de klassenleerkracht.
We hebben UW hulp echt heel hard nodig !!
Met vriendelijke groeten,
M.F. Halman-Nicolaas, dir
Voor mededelingen, informatie, foto’s en nieuws, bezoek onze site ! www.vjmcollege.com

