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Studietweedaagse 5 en 6 september  

Wij hebben de studietweedaagse benut om de groepen goed in kaart te brengen. Leerkrachten 

hebben gewerkt aan hun groepsplan en de individuele plannen van kinderen. Twee dagen lang 

hebben we focus gehad op het formuleren van doelen en het uitwerken van lesplannen. Ook hebben 

we nieuwe leerteams gevormd. Leerkrachten vormen met elkaar een groep en bedenken een 

onderwerp waar ze met elkaar aan gaan werken dit jaar. Om een paar voorbeelden te noemen: 

muziekonderwijs, zoeken naar aansprekend taalonderwijs, sterke rekenaars meer uitdagen, kunst en 

cultuur verweven met de cognitieve doelen en spel bij kleuters meer inzetten. 

 

Er zijn, ieder schooljaar, drie tweedaagse studiedagen waarin we met het hele team focussen op de 

beginsituatie en de te behalen doelen. Zo investeren wij in de kwaliteit van ons onderwijs. We 

begrijpen dat niet iedere ouder blij is met het aantal studiedagen. Door de studiedagen te koppelen 

aan een weekend geeft het ouders wel meer mogelijkheden om erop uit te trekken dan losse 

studiedagen.  

 

Warmte 

Als het goed is, is vandaag de laatste warme dag. We zijn het doorgekomen door rustig te blijven, 

veel water te drinken en af en toe extra naar buiten te gaan. In sommige lokalen hadden we 

tropische temperaturen. We hebben geen tropenrooster ingevoerd omdat we ouders niet plotseling 

willen confronteren met andere schooltijden.   

 

Personeel 

De vacature van 1 dag naast Liesbeth Jaspers en 1 dag naast Madelon Spoel wordt ingevuld door 

Trudy de Bie. Zij heeft al veel invalwerk bij ons gedaan. Deze week is ze meteen begonnen. 

Bezoek OC&W over Engels vanaf groep 1 

Maandag 19 september komen beleidsmakers – waaronder de ambtenaar die direct onder de 

staatssecretaris werkt - van het ministerie van OC&W op werkbezoek om zich te informeren over 

VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) Engels. Het bezoek begint met een gesprek tussen de 

beleidsmakers en kinderen uit groep 5, 6 en 7 waarin de kinderen hun eigen ervaringen vertellen. 

Daarna zijn klassenbezoeken en gesprekken met leerkrachten, schoolleiding en bestuurders. 

 

De goede doelen 

De enquête van de goede doelen is door 10% van de ouders ingevuld. Het resultaat van de stemming 

is als volgt: 

50% voor de school in Gambia 

29% voor de Stichting tekenen voor kinderen 

21% voor de Diabetesstichting 

Zo zijn er 3 winnaars! 

1 oktober is de Diabeat-it run waar Lex de Goeij namens de school aan mee zal doen. Hij heeft er zin 

in! 

 

Sportdag voor groep 3 

Woensdag 14 september heeft groep 8a de sportdag voor de kinderen van de groepen 3 

georganiseerd. Wat was dat een leuk evenement. De ouders van de groepen 3 hebben er berichtjes 

op social schools van gekregen maar eigenlijk moet iedereen weten wat een succes dit was! De 



kinderen van groep 3 hebben genoten en de kinderen van groep 8 een enorme pluim verdiend door 

met zoveel inzet en enthousiasme dit te doen. (In de warmte…) De kinderen van groep 8 moesten 

zich ook voorbereiden op kinderen die extra uitdaging nodig hadden of waarvoor het spel juist te 

moeilijk was. Als je dan ziet hoe ze dat in praktijk brachten, geweldig! Je zou ze zo allemaal naar de 

PABO sturen! 

Natuurlijk waren er ook enthousiaste hulpouders die de sportdag compleet maakten. Ook aan hen 

een woord van dank. 

Aanstaande woensdag gaat de andere groep 8 aan de slag voor de sportdag van groep 4. 

 

Muziek impuls begonnen 

Woensdag 7 september is Suze van Calsteren bij ons begonnen als vakdocent muziek. Zij komt op 

school om onze leerkrachten vaardiger te laten worden met muziekonderwijs. Eerst laat ze zien wat 

er allemaal mogelijk is. Leuk om meteen al te merken dat kinderen daar erg enthousiast van worden. 

Suze is een bekende voor veel kinderen omdat ze ook musicalklassen op het Wilde Westen leidt. Het 

is mooi dat door deze samenwerking  het binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden 

wordt.  

 

Nieuwe groepen 

De groepen 3, 5 en 6 en 7 zijn in een nieuwe samenstelling begonnen. Onze leerkrachten stoppen 

veel tijd in het begeleiden van het groepsproces. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich snel 

thuis voelen in hun nieuwe groep. Zo doen we veel kennismakingsspelletjes, helpen we kinderen bij 

het maken van nieuwe vriendjes en laten de kinderen in allerlei situaties samenwerken. We zijn 

benieuwd naar uw ervaringen. In het afstemmingsgesprek komt dit natuurlijk aan de orde. 

 

Afstemmingsgesprekken 

Vanaf deze week vinden de afstemmingsgesprekken tussen de leerkracht(en) en ouders plaats. De 

doelstelling van deze gesprekken zijn dat ouders de leerkracht informeren over wat hun kind nodig 

heeft om tot leren te komen en zich goed te voelen in de klas. De leerkrachten hebben vanuit de 

overdracht van de vorige leerkracht en de gegevens in ons leerlingvolgsysteem zich al verdiept in 

ieder kind. Toch vinden wij het ook belangrijk dat er ieder jaar kennismaking/afstemming is tussen 

ouders en leerkrachten. 

 

Trefwoord 

Onze catechese-methode Trefwoord gaat het de komende periode over beweging. Kinderen 

bewegen graag. Je bewegen is niet alleen een fysieke ervaring. Beweging brengt verandering met 

zich mee: je komt op andere plaatsen en ziet de wereld vanuit een andere hoek. We praten hier met 

de kinderen over. Ook zitten er veel spelletjes in de methode waardoor kinderen elkaar beter leren 

kennen. Het Bijbelverhaal wat hierin centraal staat is het verhaal van Abraham. Hij komt in beweging 

als God hem een land en een nageslacht belooft.  

 

Imago-onderzoek 
43% Van de ouders heeft meegedaan aan het imago-onderzoek van de school. Hiervoor hartelijk 
dank. Zodra de resultaten bekend zijn zullen wij hierover publiceren in deze nieuwsbrief. 
 
Meld je kind aan voor anderhalf jaar! 
Wij vragen met klem om broertjes en zusjes voordat ze anderhalf jaar zijn aan te melden bij onze 
school. Dit is belangrijk voor onze planning want dan weten we hoeveel plaats er nog is voor 
kinderen uit nieuwe gezinnen 



 

LAR-verkiezingen 

Op dinsdag 27 september houden we verkiezingen voor de Leerlingen Adviesraad in de groepen 5, 6B 

en de groepen 7. Voor de andere bovenbouwgroepen blijft het LAR-lid nog een jaar aan. 

 


