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                               10 oktober 2019 

Nieuws uit de school! 

DENKT U ERAAN EEN WIJZIGING IN UW MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS AAN ONS DOOR TE GEVEN? 
ZIEK MELDEN VAN LEERLINGEN GRAAG BIJ DE LEERKRACHT (directiemail wordt niet altijd voor schooltijd gelezen) 
Nieuws 
Naast het maandelijkse ‘Nieuws uit de school’ ontvangt u wekelijks ‘Nieuws uit de klas’ van de groep van uw 
kind(eren). 
Veel leesplezier! 
 

 

Zet je licht aan! 

In dit jaargetijde worden de dagen al snel weer korter en is het langer donker. Voor de zichtbaarheid van de 

kinderen op de fiets is het dus erg belangrijk dat ze hun gele hesjes aan doen! We willen allemaal graag dat de 

kinderen heelhuids op school en weer thuis aankomen. Zorgt u er voor dat zoon of dochter het hesje aantrekt?  

Op 31 oktober is de fietsenkeuring en natuurlijk wordt er dan ook naar het licht gekeken. Op school hebben we daar 

ook al aandacht aan besteed, misschien heeft u dit al op het fietspad en op het plein gezien:  

 

Schieten en sjoelen 

Morgen, 11 oktober,  is het weer zover: het jaarlijkse Schieten en Sjoelen. We hopen natuurlijk op een hoge opkomst 

en we wensen iedereen heel veel plezier! Denkt iedereen aan de prijsjes?? Schieten en Sjoelen begint om 19.30 uur 

en duurt tot 21.30 uur.  
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Cursus kindgesprekken voor meester Tom en juf Heleen 

Op 7 november zijn de leerlingen van groep 7 en 8 om 12.00 uur vrij omdat meester Tom en juf Heleen een cursus 

hebben. 

Duurzaamheid 

U heeft ze misschien al wel bij de voordeur zien staan: we hebben containers waarin we het afval nog beter gaan 

scheiden.  

Nieuws uit de OR 

Oproep van de versierwerkgroep 

Vanuit de ouderraad is er het verzoek gekomen om een versierwerkgroep in het leven te roepen. De 

versiercommissie zal de school bij allerlei gelegenheden (herfst, sinterklaas, winter, ….) in een passende sfeer 

brengen.  De werkgroep bestaat op dit moment uit 4 ouders maar meer mensen is natuurlijk welkom dan kan er wat  

afgewisseld worden.  Qua tijdsinvestering zal het ongeveer 5 keer per jaar brainstormen,  plannen en de gangen 

decoreren zijn. Voor informatie of opgeven kun je bij Ana de Snoo terecht. 

De Ouderraad 

Landelijke staking basis- en voortgezet onderwijs 

Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot in Nederland dat dagelijks klassen naar huis gestuurd worden. Dit is 

niet alleen in het basisonderwijs zo maar ook in het voortgezet onderwijs loopt het tekort op. Het huidige kabinet wil 

onvoldoende investeren in onderwijs.  Daarom hebben de gezamenlijke bonden (inclusief de Algemene Vereniging 

van Schoolleiders) een landelijke staking op 6 november  gepland. Een staking om te zorgen dat het onderwijs en de 

leerlingen krijgen wat ze verdienen: goed onderwijs!  Een beter salaris voor leraren in het basisonderwijs (dezelfde 

beloning als voor de leraren in het Voortgezet onderwijs). De leerkrachten van onze school staan achter deze actie 

en gaan zich beraden of ook onze school op 6 november dicht zal zijn. Het is dus nog niet zeker maar houdt u er 

alvast rekening mee. 

Parkeren op woensdagen: verzoek 

Wilt u erom denken de auto niet in de bocht te parkeren? Dit in verband met de veiligheid van de kinderen en voor 

de bus met leerlingen die dan op woensdag niet kan draaien.  De auto’s kunnen op de groenstrook geparkeerd 

worden. Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!  

 

AGENDA  oktober - november 

11 oktober                        Schieten en sjoelen  

17 oktober                        Voorstelling groep 1 en 2 

21 t/m 25 oktober          Herfstvakantie  

30 oktober                        Kriebelcontrole 

31 oktober                        Fietsenkeuring 

4 t/m 8 november           Kijkweek 

6 november                      Landelijke onderwijsstaking (houdt u hier alvast rekening mee) 

7 november                      groep 7 en 8 vrij vanaf 12.00 uur vanwege cursus meester Tom en juf Heleen 
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13 november                    Oud papier  

15 november                    Rapporten mee  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 november  2019  

 

Vakanties  2019-2020 

 herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019  
 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
 Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020  
 Goede vrijdag + 2e Paasdag 10 april 2020 t/m 13 april 2020  
 Koningsdag 27 april 2020  
 Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020  
 Hemelvaartsdag 21 + 22 mei 2020  
 2e Pinksterdag 1 juni 2020  
 Zomervakantie 6 juli 2020 t/m14 augustus 2020  
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Bijlage 1 

 

Onze leerlingen oefenen met Oefenweb 

 

Op onze school werken we met de online oefenprogramma’s van Oefenweb:  

 

Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Dankzij nieuwe technologie, die is ontwikkeld aan de Universiteit van 

Amsterdam, oefent elk kind automatisch op zijn of haar eigen niveau. Zonder dat hier toetsen voor nodig zijn of dat 

een leerkracht een kind hoeft in te schalen.  

Leuke en afwisselende oefeningen naast de methode voor op school en thuis! De oefenprogramma’s voor rekenen, 

taal en Engels gaan dus uit van wat onze leerlingen kunnen en groeien vanzelf met ze mee. Met als gevolg dat elk 

kind uitgedaagd wordt en succes ervaart, wat motiveert. En niet onbelangrijk, met Oefenweb bieden we ze leuke en 

afwisselende oefeningen voor naast de methode waar ze ook thuis mee verder kunnen werken. Hun groeikaart biedt 

ze inzicht in hun eigen leerontwikkeling en waar ze nog kunnen groeien.  

Inzichten uit de wetenschap voor eerlijke kansen voor elk kind Oefenweb is in 2009 opgericht door de Universiteit 

van Amsterdam. Inmiddels maken zo’n 2000 scholen gebruik van de adaptieve oefenprogramma’s voor het basis- en 

voortgezet onderwijs. De opgaven gaan van zeer makkelijk (kleuterniveau) tot aan hele moeilijke opgaven die zelfs 

volwassenen nog lastig vinden. Dus ook goede leerlingen uit de bovenbouw worden nog voldoende uitgedaagd met 

Oefenweb. Zo krijgt elk kind kans te groeien met de juiste oefeningen die zijn afgestemd op zijn of haar kunnen, los 

van de leeftijd die ze hebben of de groep waar ze in zitten. Gratis thuis oefenen Uw kind heeft voor de programma’s 

persoonlijke inloggegevens gekregen. Hiermee kan hij of zij thuis ook verder oefenen met rekenen, taal en Engels.  

Meer informatie over Oefenweb vindt u op www.oefenweb.nl. 
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Bijlage 2: programma zwembad De Kiefer in de herfstvakantie 
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Bijlage 3  Onderstaande hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 meegekregen. Indien u er gebruik van wilt 

maken graag het ingevulde formulier voor de herfstvakantie retour. 
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Bijlage 4 

Schema oud papier halen schooljaar 2019/2020 

3 personen hele avond, 18.30 tot 21.30 uur 

09 oktober.         Fam. Luchies, Fam. Vd. Berg, Fam. Poppenk 
13 november.     Fam. Bennink, Fam. Snoek, Fam. Pannen 
11 december.     Fam. Mussche, Fam. Ten Kate, Fam. Bakker 
08 januari.           Fam. Lefers, Fam. Zwiers, Fam. Fiks  
12 februari.         Fam. Schiphorst, Fam. Wever, Fam. De Snoo 
11 maart.             Fam. Maat, Fam. Hooikammer, Fam. Kremer 
08 april.                Fam. Eggerdink, Fam. H. Klunder, Fam. Koster 
13 mei.                 Fam. Baltes, Fam. Ellerman, Fam. Holterman 
11 juni.                 Fam. Jansen, Fam. Snoek, Fam. Nijman 
09 juli.                  Fam. E. Klunder, Fam. Schiphorst, Fam. Vd Berg 
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