
 
Nieuwsbrief 
Maandag 27 september 2021 
 
De leerlingenraad 

 

 
 
De “nieuwe” leerlingenraad heeft zich op “de derde dinsdag van september” gepresenteerd 
aan de andere leerlingen van de school. 
Alle leden hebben iets uitgelegd over de plannen voor de toekomst van de school. 
Thema’s die genoemd zijn: groen schoolplein, parkeren bij de school, schoon houden van de 
wc’s…. 
De leerlingenraad zal onder leiding van juf Irene en juf Annemée met regelmaat vergaderen 
over belangrijke zaken die over de school gaan. 
Alle leerlingen hadden van de school een feesthoedje (hoedjesdag) gekregen, ook om te 
vieren dat we voor de eerste keer weer met z’n allen in de hal bij elkaar konden komen. 
 
Corona protocol 

In de bijlage vindt u het bijgewerkte protocol met betrekking tot corona. 
Ik had u al eerder geïnformeerd over de aanpassingen per 20 en 25 september. 
Ook heb ik de beslisboom (die is ongewijzigd) nog een keer toegevoegd. 
 
Even voorstellen 

In de bijlage vindt u een document met informatie en foto’s van een aantal stagiaires die dit 
schooljaar bij ons op school stage lopen. Aanvullingen op dit document zullen via de 
nieuwsbrief verspreid worden. 
Daarnaast kunt u via tekst en beeld kennismaken met de docenten die dit schooljaar aan 
onze school verbonden zijn in het kader van levensbeschouwelijk onderwijs (groep 5 tot en 
met 8) 
 
Groepsfoto’s op 8 oktober 

Op vrijdag 8 oktober zal de fotogroep groepsfoto’s komen maken van de leerlingen van alle 
groepen. 
Deze foto’s worden gebruikt voor in een lijst in onze hal en u zal de foto ook ontvangen als 
een presentje vanuit onze activiteitencommissie. 
 
 
 
 



Groep 7 
Andrea is vorige week woensdag met bevallingsverlof gegaan. Julia ( die al 3 dagen voor 
deze groep staat) vervangt Andrea gedurende de periode van haar afwezigheid en werk nu 
dus full time in groep 7. 
 
Inloopweek 

Vanaf dit schooljaar zouden we aan het begin van het schooljaar en voor de nieuwe 
leerlingen een week organiseren waarbij ouders mee de school in mogen om hun kind weg 
te brengen en de klas te belkijken. 
Vanwege de coronamaatregelen konden we dit niet op deze manier organiseren aan het 
begin van het schooljaar. 
We hebben deze week verplaatst naar de week na de herfstvakantie. 
In de week van 25 oktober tot en met 29 oktober kunt u ’s morgens met uw kind/kinderen de 
school in komen. 
Nog voor de herfstvakantie organiseren we op woensdag 13 oktober een kijk- en 
informatiemiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Ook dan bent u van harte welkom om met uw kind in de klas te komen. De kinderen zullen 
dan een rondleiding geven aan u als ouders en vertellen over de dingen die in de klas te zien 
en te doen zijn. 
 
Aankondiging ouderavond 

Op woensdag 24 november 2021 organiseren we een ouderavond. 
Deze avond zal in het teken staan van een aantal nieuwe ontwikkelingen bij ons op school. 
U kunt deze avond meer informatie ontvangen over 
 

• Het Nationaal Plan Onderwijs (subsidiegelden en inzet) 
• IEP leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8 
• DORR leerlingvolgsysteem kleuters 
• Nieuwe methode rekenen WIG-5 

De avond zal georganiseerd worden in de vorm van workshops, u kunt dan kiezen voor 2 
van de 4 genoemde onderwerpen. 
We zullen deze workshops waar dit mogelijk is zo praktisch mogelijk houden zodat u actief 
kunt ervaren wat deze nieuwe ontwikkelingen inhouden en betekenen voor de school/uw 
kind(eren) 
Ruim voor deze avond ontvangt u nog een uitnodiging met meer informatie en een link om u 
op te geven. 
We hopen op een grote opkomst, vandaar dat we de datum nu al noemen en u deze kan 
vastleggen in de agenda!  
 
Week tegen het pesten 

Deze week van maandag 27 september tot en met 
vrijdag 1 oktober is het landelijk de Week tegen Pesten. 
En hoewel we altijd in de groepen alert zijn op het 
voorkomen en tegengaan van pesten, staat het deze 
week extra in de aandacht. We gebruiken hierbij onze 
methode voor sociaal emotioneel leren, Kwink. Met het 
uitgebrachte katern Buitensluiten? Uitgesloten! Besteden 
we extra aandacht aan elkaar niet buitensluiten. Want 
buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Erbij 
willen horen is basisbehoefte van ieder kind, het gevoel 
niet bij de groep te horen kan ernstige gevolgen hebben 
voor je zelfbeeld. Middels een kwartet, gesprekken en 
andere oefeningen zijn we hier specifiek mee bezig.  

 
 
 
 
 
 



Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek start op woensdag 6 oktober. 
Deze woensdag hebben we ouders gevraagd om in beroepskleding 
op het plein te komen bij de start van de schooldag. 
Het thema van de week is namelijk: “Worden wie je bent…”. 
Het thema zal breed worden besproken en boeken binnen dit thema 
zullen worden gelezen/voorgelezen. 
We werken op het gebied van taal/lezen nauw samen met de 
Stadkamer/bibliotheek. 
Als u met uw kind deze weken naar de bibliotheek of boekwinkel 
gaat zult u ook leuke acties treffen rondom de Kinderboekenweek! 
We willen benadrukken hoe fijn en leerzaam het is voor kinderen om samen met hun ouders 
of alleen te lezen of voorgelezen te worden. 
Mocht u in de kinderboekenweek een nieuw boek kopen bij de BRUNA, zou u dan de 
bon willen inleveren bij de collega’s van de school?? 
We krijgen dan een mooi percentage van uw besteding en kunnen zo jaarlijks een paar 
extra mooie nieuwe boeken kopen voor de school. 

 
 
Boekentip 

 
Voor leerlingen vanaf groep 1 
Auteur: Elisenda Roca (vertaald door Antje Schoehuys-Blaak) 
Illustrator: Rocio Bonilla 
In dit prentenboek nemen Lucia en haar ondeugende hondje Kiko ons mee naar 
de voorbereidingen voor het buurtfeest. Wanneer een storm plots roet in het 
eten gooit, besluiten alle bewoners een handje te helpen. Lucia stelt ze aan ons 
voor: gezinnen van verschillende nationaliteiten, met verschillende 
gezinssamenstellingen en een gezin met een meisje met het syndroom van 
Down. Allemaal anders, maar één ding hebben ze gemeen: ze helpen elkaar 
want zij zijn één grote familie! 
 
 
Sanne Rooseboom. Vanaf ongeveer 9 jaar 

Nina is een avontuurlijk meisje van 11 jaar dat niet van stilzitten houdt. Haar 
vader is postbode en als hij op een dag een brief aan het mysterieuze 
Ministerie van Oplossingen mee naar huis neemt, schreeuwt die er natuurlijk 
om gelezen te worden. De brief is van de 9-jarige Ruben die op school gepest 
wordt door de gemene Sophia en haar vriendinnen. Hij hoopt dat het 
ministerie hem kan helpen dit op te lossen. Nina besluit dan om samen met 
haar beste vriendin, Alfa, Ruben te gaan helpen, aangezien zo’n ministerie 
natuurlijk niet echt bestaat. Maar dankzij Ruben en zijn stokoude buurvrouw 
ontdekken ze dat ze zich daarin vergissen: er heeft wel degelijk een Ministerie 
van Oplossingen bestaan. Ze kunnen zelfs meehelpen aan het opnieuw 
oprichten ervan, als Sophia hun geheim tenminste niet ontdekt… 

 
Agenda 
   

27 sept. tot en met 1 okt Week tegen het pesten 
Maandag 27 sept. tot en met 8 okt Toetsperiode IEP, 0-meting 
Vrijdag 1 oktober Werkgroep PR en communicatie 
Dinsdag 5 oktober Dag van de leraar 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schatkamervoordewereld.nl/website/nieuws/binland/agenda/images/agenda.gif&imgrefurl=http://www.schatkamervoordewereld.nl/website/nieuws/binland/agenda/index.htm&h=309&w=592&sz=45&hl=nl&start=7&tbnid=5HjIyUZumGDxvM:&tbnh=70&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dagenda%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DG


Woensdag 6 oktober Start kinderboekenweek. Thema: 
Beroepen/Worden wat je wil… 

Woensdagen 29 sept en 6 okt. Kennismakingsochtenden groep 1 
Maandag 11 oktober Nieuwe nieuwsbrief 
De in de schoolgids genoemde margemiddagen in december zijn niet helemaal correct, de 
juiste middagen zijn donderdagmiddag 23 en vrijdagmiddag 24 december 

 
Bijlagen:  

• Even voorstellen: collega’s van levensbeschouwelijk onderwijs 
• Even voorstellen: stagiaires 
• Protocol en beslisboom in het kader van corona 
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