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Voorwoord: 

 

U krijgt een ietwat vervroegde nieuwsbrief, zodat u op de hoogte bent van alle 

activiteiten voor de komende periode. De “R’’ is weer in de maand en dat merken we aan 

de herfstkleuren buiten. Gelukkig blijven het aantal 

zieke kinderen in de klas beperkt en kunnen we spreken 

van een rustige start van het schooljaar.  

 

De startgesprekken werden gehouden en er waren hier 

en daar positieve reacties op het feit dat leerlingen in 

groep 5 t/m 8 aanschuiven bij het startgesprek. Op deze 

manier willen we de leerlingen meer eigenaar maken 

van hun eigen leerproces.  

We danken alle ouders die de moeite hebben genomen 

om voorafgaand aan het gesprek relevante informatie te 

delen met ons middels de vragenlijst.  

 

De schoolreisjes waren, ondanks het wat natte weer, 

geslaagd en we danken nogmaals alle ouders die 

meegingen als begeleider.  

 

Arnaud Ouwehand 

Waarnemend directeur  

 

 

   

➢ Vanaf 4 oktober verwelkomen we onze nieuwe onderwijsassistent, Romy 

Spaapen. In de vorige nieuwsbrief heeft ze zich al voorgesteld en afgelopen week 

heeft ze ook geholpen tijdens de schoolreis bij groep 4-7.   

➢ Vanaf maandag 7 oktober krijgen we extra ondersteuning in de onderbouw. José 

van Hees, oud leerkracht basisonderwijs, zal op maandag om de week 

vrijwilligerswerk doen bij ons op school. José is een tijdje uit het onderwijs 

geweest en dit is voor haar een mooie manier om kennis te maken en mee te 

draaien in de schoolse activiteiten. Haar taken zijn divers, maar met name 

bedoeld ter ondersteuning van de leerkracht.  

➢ Juf Sjoukje was vanwege griepverschijnselen afgelopen dagen niet op school. We 

hopen dat ze volgende week weer in ons midden is.  

 

 

1 okt.    Minikoraal groep 7 

1 okt.   Schoolfotograaf  

2 okt.    Opening Kinderboekenweek 

3 okt.    Leiden Ontzet. Alle leerlingen vrij! 

14 okt.   Trefbaltoernooi groep 7 

16 okt.  Informatieavond groep 7/8 over het 

Voortgezet Onderwijs 

16 en 18 okt.  Praktische verkeerslessen  

21 – 25 okt.   Herfstvakantie  

28 okt.   Studiedag. Alle leerlingen vrij! 

30 okt.   Luizencontrole  

Personalia: 

Komende maand 
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Kinderboekenweek 2019 

 

 
 

U heeft via Social Schools eerder deze week al informatie gekregen over de invulling van 

de Kinderboekenweek. Op woensdag 2 oktober openen we met het 

kinderboekenweeklied onder leiding van juf Ashley. Het thema dit jaar is ‘’voertuigen’’. 

We hebben ook dit jaar weer veel nieuwe boeken aangeschaft en willen het lezen van 

verschillende soorten boeken bij kinderen blijven stimuleren en ondersteunen. Als ouder 

kunt u daar natuurlijk aan bijdragen. We organiseren daarom een boekenmarkt op 

school. U bent van harte uitgenodigd om boeken te kopen, al dan niet samen met uw 

kind. Komt u ook?  

In de verdere week zullen we aandacht schenken aan het thema en organiseren we een 

voorleesronde in verschillende klassen. Later dit schooljaar doen we als vanouds weer 

mee met de Nationale Voorleeswedstrijd in groep 7 en 8.     

 

 

Tussendoortjes op school 

 

Steeds vaker merken we dat kinderen (met name in de 

onderbouw) te veel eten en drinken meekrijgen voor de 

kleine pauze in de ochtend. Veel overtollig eten en drinken 

gaat vaak half opgegeten terug naar huis en dat is zonde. 

Ook krijgen we van de overblijf regelmatig te horen dat 

kinderen steeds meer snoep/koek meenemen voor tijdens de 

lunch.  

Als school stimuleren we gezond eten. Daarom is het op 

woensdag en vrijdag fruitdag.   

Bij deze een oproep aan u als ouder om eens kritisch te kijken 

in de tas / lunchbox van uw kind.   

 

Als richtlijn geven we mee dat uw kind beperkt de tijd heeft om te eten in de kleine 

pauze, dat wil zeggen hooguit 15 minuten. Tijdens de overblijf is er uiteraard meer tijd.  

Verder stimuleren we gezonde voeding in de vorm van fruit, brood en water.   

 

 

Nieuws OR 

 

De samenstelling van de ouderraad is veranderd. We zijn blij met de uitbreiding, maar 

weten ook dat er een aantal ouders na de kerst zullen vertrekken. De huidige 

samenstelling is als volgt; 

 

Danny Scheepstra, Steffen Baetsen, Aldo zadelaar, Dieuwerke Luiten, Gabriëlla vd Berg, 

Dick Feddes, Marijke van Goozen, Cindy Knijnenburg, Robin vd Made, Laura Jansen en 

Naziha Benalioui.  

   

We zien ook dit jaar uit naar een goede samenwerking! 
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Nieuwe leeshoeken 

 

We hebben de afgelopen weken nieuwe plekken gerealiseerd voor de kinderen om rustig 

te kunnen lezen.  

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
De muzieklessen zijn weer begonnen 

  
Juf Marjolein Gijzel zal vanaf volgende week weer regelmatig op school zijn om onze leerkrachten te 
ondersteunen in het geven van muzieklessen. Twee jaar geleden zijn we begonnen met ons project 
‘’Meer muziek in de klas’’ en we merken dat het z’n vruchten afwerpt. Er wordt meer gezongen en er 
kinderen maken kennis met verschillende muziekstijlen en instrumenten. Groep 6 doet ieder jaar 
weer mee met de auditieronde van “’Meer muziek in de klas’’.  
 

 

Vanwege ICT problemen bij de softwareleverancier is het voor veel kinderen nog niet 
mogelijk geweest om thuis in te loggen in Nieuwsbegrip. We werken er aan om ervoor te 
zorgen dat alle leerlingen binnenkort probleemloos thuis kunnen inloggen om de 
woordenschat oefeningen te doen. Leerlingen van groep 3 kunnen met behulp van de thuis 
inlog ook extra leesoefeningen doen met Veilig leren lezen, Kim versie.  
 

 

    

Thuis inloggen 
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