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                                           12 september 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! 

 

Start! 

Na een vakantie van 6 weken zijn we weer goed gestart met een nieuw schooljaar.  

In de eerste twee weken hebben we afscheid genomen van Naomi, zij is verhuisd en gaat naar school in Zwolle. We 

hebben echter ook twee nieuwe leerlingen mogen begroeten bij ons op school: Isabella in groep 6 en Ruben in groep 

8. We wensen jullie allebei heel veel succes en plezier  bij ons op school.  

 

Startgesprekken week  38 

Groep 1, 2 en 3: op aanvraag bij de leerkracht 

Groep 4, 5 en 6: de juffen Manouk en Danielle hebben alleen een gesprekje met de ouders van groep 4 

Groep 7 en 8: er volgt later een uitnodiging van de leerkrachten voor alle leerlingen. 

 

Luizencontrole 

De school is bij de eerste controle van dit schooljaar luizenvrij gebleken!! Hier zijn we allemaal heel blij mee. 

 

Schoolontwikkeling 

Ook het huidige schooljaar gaan we weer flink aan de slag met de schoolontwikkeling. De leerkrachten volgen 

cursussen en er zijn nieuwe methodes aangeschaft voor voortgezet technisch lezen en rekenen. 

• Nieuwe methodes: 

Voor rekenen zijn we aan de slag gegaan met de nieuwste versie van Wereld in Getallen. Deze methode sluit 

goed aan bij het gebruik van de chromebooks.  Voor leerlingen die meer aankunnen biedt deze methode  

meer verdiepende lesstof en voor leerlingen die ergens meer moeite mee hebben, oefeningen in de 

voorwaardelijke sommen.  

De methode Station Zuid hebben we voor de groepen 4 tot en met 8 aangeschaft. Het biedt gerichte 

oefeningen in leescategorieën.  

• Studies: 

Alle leerkrachten volgen ook dit jaar studiedagen voor de verdere invoering van De Vreedzame School. 

Daarnaast volgen Manouk, Tom, Heleen en Danielle een cursus voor het voortgezet technisch lezen en  
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Marijke, Bonita en Simone krijgen een vervolgcursus over Mooi Weer Spelen.  

Marijke gaat Met Sprongen Vooruit (op rekengebied) volgen. 

Simone gaat een MBO+ opleiding voor onderwijsassistenten volgen. 

Daarnaast hebben de leerkrachten zich ook voor cursussen ingeschreven die Onderwijsstichting Arcade aan 

alle leerkrachten van de hele stichting aanbiedt. Zo gaan Tom en Heleen de cursus kindgesprekken doen.  

Dat Arcade dit haar werknemers biedt is uniek en we zijn daar dan ook blij mee.  

Ook alle directeuren van Arcade gaan dit schooljaar aan de studie. Zij gaan een leergang over Strategisch 

Leiderschap volgen aan de AOG School of Management. 

Continurooster 

We zijn na de vakantie gestart met het continurooster. De eerste ervaringen zijn positief. Er heerst meer rust en 

kinderen blijven in het ritme. Alle kinderen nemen een lunchpakketje (eten en drinken) mee naar school. Ook voor in 

de kleine pauze ’s ochtends moeten ze iets te eten en te drinken meenemen. Hieronder nog even de nieuwe 

schooltijden en de groepsverdeling: 

 Onderwijstijd Pauze Onderwijstijd 

Maandag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Dinsdag 8:30 – 12:00 u.  12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Woensdag 8:30 – 12:30 u.   

Donderdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Vrijdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

 

• Groep 1 en 2: donderdagmiddag vrij 

• Groep 1 t/m 4: vrijdagmiddag vrij 

De pauze kan soms ook van 11.45 uur tot 12.15 uur zijn. 

 

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020 

 

 

 

 

 

Juf Danielle is breed inzetbaar. Dat kan op onze school zijn maar soms ook op een andere school van onze 

scholengroep zijn. 

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  

 

Groep 1/2/3  Juf Marijke  ma. t/m wo. 
Juf Bonita  do. en vr. 
Juf Simone ma. t/m vr. 

Groep 4/5/6 Juf Manouk ma. t/m vr. 
Juf Danielle ma. en di. 

Groep 7/8 Juf Heleen di. en vr.  
Meester Tom ma., wo. en do. 
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Studiedagen: 

✓ donderdagmiddag 7 november (‘kindplannen’) groep 7/8 vrij 
donderdagmiddag 30 januari (‘kindplannen’) groep 7/8 vrij 

✓ maandag 24 februari studiedag ‘zorg’ alle kinderen vrij 
✓ woensdag 24 juni studiedag ‘overdracht’ alle kinderen vrij 

 
  
Nieuws uit de OR 

Hieronder vindt u informatie over het halen van oud papier in het nieuwe schooljaar. 

Beste ouders, 

Bijgaand vindt u het nieuwe schema voor het halen van oud papier voor het schooljaar 2019/2020. Wij als ouderraad 

hebben er voor gekozen om per avond 3 personen in te delen. Deze zullen deze avond van 18.30 tot 21.30 uur mee 

gaan met de vrachtauto, er hoeft dus niet meer op elkaar gewacht te worden bij de tweede route maar kan in één 

keer doorrijden. Op deze manier zijn de ouders minder vaak aan de beurt. Ook kan iemand in de cabine plaatsnemen 

en eventueel de route voorlezen (bij nieuwe chauffeurs), en hebben we hopelijk altijd voldoende mensen aanwezig. 

We gaan kijken of het zo goed werkt, mocht dat niet het geval zijn kan er altijd weer wat aangepast worden.  

We hopen ook het komende schooljaar op mooie opbrengsten van het oud papier!  

Succes! 

Hartelijke groet,  

De Ouderraad 

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 

 

AGENDA september - oktober 

16 t/m 20 september      startgesprekken  

7 oktober                           pleinonderhoud groep  3 & 4 

9 oktober                           oud papier  

11 oktober                        Schieten en sjoelen  

21 t/m 25 oktober          herfstvakantie  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 oktober 2019  
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      Bijlage 1 
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Bijlage 2 

De boekenleesapp Yoleo is nu gratis. Als je lid bent van de bibliotheek kun je ook gratis boeken lezen met 

Yoleo. Een aanrader voor alle leerlingen, want iedereen is natuurlijk lid van de Bieb (is voor kinderen tot 18 

jaar gratis!).  

Zie www.yoleo.nl   
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Op 20 september van 15:00 uur tot 19:00 uur organiseert Veldzicht een feest voor de inwoners van Balkbrug. Dit 

doen we om samen met Balkbrug te vieren dat we 125 jaar bestaan. Veldzicht en het dorp zijn nauw met elkaar 

verbonden.  

 

Op de Veldzichthoeve, de zorgboerderij van Veldzicht, is een nostalgische kermis voor kinderen met zweefmolen, 

draaimolen en reuzenrad. Inwoners kunnen daar in gesprek met medewerkers van Veldzicht die op allerlei 

manieren laten zien wat er tegenwoordig in de kliniek gebeurt. Uiteraard is er ook voldoende te eten en te 

drinken. De toegang is gratis, eten en drinken tegen betaling. 

 

In 1894 opende Veldzicht in Balkburg voor het eerst de deuren. De geschiedenis van de instelling en haar 

patiënten is bijzonder. Het begon als rijksopvoedingsgesticht voor moeilijk opvoedbare jongens, bleef daarna 

lange tijd een tbs-kliniek (later: forensisch psychiatrisch centrum) en is sinds 2016 een centrum voor 

transculturele psychiatrie. De behandeling van mensen met een niet-westerse achtergrond vormt nu een 

belangrijke taak.  

 

Veldzicht maakt zich al 125 jaar sterk voor mensen die tijdelijk niet meer in de maatschappij kunnen zijn. Vroeger 

was dit altijd in een gedwongen, justitieel kader. Tegenwoordig verblijven patiënten ook vrijwillig in Veldzicht. Dit 

gaat in veel gevallen om mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. Zij ontvangen specialistische, 

individuele zorg en passende begeleiding in een beveiligde omgeving. Na een tijdelijk verblijf keren ze terug naar 

de instelling waar ze vandaan kwamen. Of een passende vervolgvoorziening of land van herkomst. Daarmee 

draagt Veldzicht al 125 jaar bij aan een veiligere samenleving. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Bas Ruesink  
 

Communicatieadviseur  
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