
 

Nieuwsbrief 30.09.2022 

Agenda  
• 5 - 16 oktober: Kinderboekenweek 
• 16 - 21 oktober: Verkeersweek 
• 21 oktober: Nieuwsbrief 3 
• 24 - 28 oktober: Herfstvakan>e 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Allereerst bedanken we u voor uw aanwezigheid op de informa8eavond. Het was een nieuwe vorm van 
informa8e geven aan ouder(s)/verzorger(s) waarbij we de kinderen een rol gegeven hebben. Het was fijn 
om te zien dat er zoveel mensen in de school waren en de enthousiaste geluiden te horen. Verder in deze 
nieuwsbrief een blik op wat er de afgelopen maand allemaal is gebeurd in de school. 

Momenteel zien we dat het in de school in sommige groepen, en soms tussen leerlingen, nog een beetje 
stormt. Gelukkig vinden wij meestal een goede oplossing samen met leerkrachten, ouders en leerlingen. 
Toch vinden wij ook dat er op bepaald (straat)gedrag van kinderen  een stuk ondersteuning nodig is zodat 
kinderen ook leren hoe ze buiten school uit de problemen blijven. Hierover gaan wij in overleg met de 
wijkagenten en team jeugd. Mogelijk komen wij hier in een volgende nieuwsbrief op terug. Indien u hier 
vragen of opmerkingen heeG dan kunt u zich al8jd bij de direc8e melden. 

Het nieuwe schooljaar zijn er rond de 25 nieuwe kinderen en hun ouders gestart en vier nieuwe 
personeelsleden. De nieuwe mensen lijken inmiddels hun plekje gevonden te hebben, wat ook een groot 
compliment is voor de leerlingen, ouders en personeelsleden die er al waren. 

Gelukkig hebben we ook ouders en familie van leerlingen gevonden die helpen bij de verkeersbrigade. 
Denkt u eraan dat auto's voor de school niet mogen stoppen om kinderen uit te laten stappen. Dit 
veroorzaakt gevaarlijke situa8es voor de kinderen en overige weggebruikers. 

Volgende week ontvangt u van ons een brief over het schoolgeld en de kampbijdrage. Komende dinsdag is 
er een MR-vergadering daar zullen we ons voorstel voor dit jaar bespreken. 

In september was de eerste studiedag voor leerkrachten aangaande verdere verbetering van het 
rekenonderwijs en zijn we bezig geweest met metacogni8e, hoe leer je kinderen leren? 

Afgelopen week was en de komende week is er aandacht in de groepen voor de week tegen pesten. 
Komende week starten we ook met de Kinderboekenweek. De leerkrachten houden u op de hoogte. 

Mochten er nog vragen zijn, stelt u ze gerust. 

Met vriendelijke groet, namens het team, 
Sonja van Gog & Monika van Hengel 



Steun jouw schoolbibliotheek met je (online) aankoop 

Lever je kassabon in op school en spaar voor tegoed op de aankoop van boeken voor de schoolbieb. 

Zo doe je mee 
• Koop Ejdens de Kinderboekenweek en herfstvakanEe 2022 (5 oktober t/m 30 oktober 2022) je 

kinderboeken in de winkels van Paagman en/of via paagman.nl 
• Lever je aankoopbewijs (kassabon of opdrachtbevesEging) in bij jouw school 
• De school verzamelt de aankoopbewijzen 
• De school neemt contact op met Paagman en ontvangt een tegoed ter waarde van 20% van het 

totaalbedrag van ingeleverde aankoopbewijzen aan gekochte kinderboeken in de genoemde periode; dit 
tegoed kan bij Paagman worden besteed voor de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek 

Opgeknapt 

Tijdens onze studiedag afgelopen maandag heeQ een team van TOPdesk onze gang in de bovenbouw netjes 
wit geverfd. Zij hadden hun hulp aangeboden aan onze school in het kader van maatschappelijke 
teambuilding. Deze hulp konden wij goed gebruiken want de gang boven kon wel een likje verf gebruiken. 
Het ziet er nu weer prachEg uit. Bedankt voor jullie hulp!  

http://paagman.nl


Groep 1|2, Aarde 

Techniek, toneel en leren samenwerken 



Groep 3, Vuurvlinder 

Woordrijtjes, lezen, tellen, tekenen en kleien 



Groep 4, Vogel 

Padcursus 



Groep 4|5, OEer 

Papierfabriek 



Groep 5, Zeepaard 

Hoe een dag op school eruit kan zien 



Groep 5|6, Schildpad 

Speeltuin bouwen en spelling 



Groep 6, Dolfijn 

Rekenles 



Groep 6|7, Orka 

Weektaak en lezen in onze net geleende bibliotheekboeken 



Groep 7, Walvis 

Voorlezen, samenwerken bij gym en naambordjes maken 



Groep 7|8, Ster 

Lezen en werken 



Groep , Maan 

Zeg iets over de dieren 



Groep 8, Zon 

Leren samenwerken en dammen 



Groep HB, Draak 

Lekker gebouwd
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