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Beste ouders en verzorgers, 

 

De eerste twee en een halve week zit erop. Ons team en de leerlingen zijn 

allemaal weer vol enthousiasme begonnen. Fijn dat ons team compleet 

was en dat iedereen gezond gestart is. We gaan er, ondanks de Corona 

beperkingen, een mooi jaar van maken. 

 
 

 

Schoolse ontwikkeling 

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat we, in de startweek, een 

introductie van de wereld oriëntatie methode BLINK hebben gehad. Het team 

was erg positief over de presentatie en de methode. We hebben afgesproken 

dat we een proef licentie gaan aanvragen en dat we de methode gaan 

uitproberen.  

De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 zijn gestart met een 

verdiepingstraining over het gebruik van Snappet.  Onze school werkt op het 

gebied van Rekenen en Spelling met Snappet. In de training leert het team 

(nog) beter gebruik te maken van het programma en krijgt inzicht in de nieuwe 

mogelijkheden die Snappet biedt.  

Aan het begin van het schooljaar wordt altijd de schoolgids op de website 

geplaatst. Door Corona heeft dit wat vertraging opgelopen. We zijn er mee 

bezig en streven ernaar dit op korte termijn te realiseren. 

Naast de schoolgids kunt u ook het school ondersteuningsplan (SOP) op de 

website vinden. In dit plan beschrijven we de populatie van onze school. Daarbij gaan we in op de 

ondersteuningsbehoeften van de leerlingen die wij op school hebben. We geven aan wat we in huis hebben om aan 

de behoeften te voldoen en welke ambities we op dit gebied nastreven. 

 

Jaarkalender 

De jaarkalender is gevuld. Alle activiteiten staan erin en zijn te 

vinden in de schoolpraat app. De komende periode zullen we 

bekijken hoe we invulling geven aan de geplande activiteiten. Kan de 

activiteit i.v.m. Corona wel / niet doorgaan of wellicht in een andere 

vorm? 

 

 

Geplande 

evenementen 

17-9-2020 

Biebbus 

21-9-2020 

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

28-9-2020 

Startgesprekken 

30-9-2020 

Start kinderboekenweek 

8-10-2020 

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

10-10-2020 

Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 

22-10-2020 

Biebbus 

 

Belangrijke mededeling 
 

 



 

   

  Pagina 2 van 3 

   
 

 

 

 

 

Corona verklaring  

Vrijwilligers en professionals moeten verklaring omtrent hun gezondheid invullen. Dit betekent dat alle volwassenen 

die (buiten het team om) taken binnen onze school uitvoeren deze verklaring invullen. De verklaring is verstuurd via 

de mail en ligt bij de hoofdingang. 

Gym 

Gisteren hebben een aantal groepen voor de eerste keer gegymd in de topsporthal. Dat was weer fijn. Ook voor Iris 

was het de eerste keer dat ze lesgaf in de hal. Ze is geïnstrueerd door Tasniem. Hij heeft Iris de vorige week wegwijs 

gemaakt in de zaal. Giovanni heeft onze nieuwe collega’s begeleid bij het heen en weer fietsen en/of lopen. De weg 

naar de zaal is voor de nieuwe teamleden nu dus ook bekend.  

De groep die in de zaal startte, groep 4, was keurig op tijd. Daarbij werden de leerlingen afgeleverd in hun 

gymkleding. Dat werkte erg prettig! Bedankt voor de medewerking! 

Informatiemiddag 

De informatiemiddag vinden plaats in de week van 7 tot 11 september. Deze krijgt een andere invulling dan het 

oorspronkelijke plan. Op welke manier, laten we u nog weten. U hoort dit via de groepsleerkracht(en). 

Personele zaken 

Op dit moment zijn twee van onze collega’s in blijde verwachting. Keresztély en Kirsten verwachten een kindje. Onze 

collega Linda heeft pech gehad. Ze heeft de vorige week haar enkel gebroken. Linda zal volgende week weer in de 

school en dus in de klas zijn.  

Schoolplein 

Vorig schooljaar is het schoolplein onder de aandacht geweest van het team en 

ouders. Het plein leidde namelijk veelal tot conflicten, er ontstonden vaak 

ruzies. Om die reden hebben we de gedragsverwachtingen op het plein nog 

eens kritisch bekeken en opnieuw vastgesteld. In de bijlage nogmaals de 

verwachtingen die op het plein gelden.  

Op het plein zijn na de zomervakantie twee doeltjes geplaatst. De doeltjes 

staan tegenover de schuur. Leerlingen mogen hier beurtelings voetballen. We 

werken met een schema, zodat alle groepen wekelijks aan de beurt komen.  

Het veld kan helaas nog niet worden ingezet. Hiervoor hebben we op dit 

moment te weinig mankracht (pleinwacht). Hopelijk kunnen we het veld weer 

inzetten als stagiaires ingezet worden tijdens het buiten spelen. 
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Nieuwe schoolregel 

Er wordt hard geoefend aan de afspraak: we lopen stil, van drempel tot drempel. We willen graag dat leerlingen 

goed en geconcentreerd kunnen werken, als er groepen naar binnen en naar buiten gaan. Daarom verwachten wij 

van de leerlingen dat we in een rij, stil naar binnen/buiten lopen. Dit oefenen we consequent en herhalen we 

(dagelijks). U kunt er eens naar vragen thuis? 

Traktaties voor het team 

Op onze school zitten op dit moment 223 leerlingen. Dit betekent 

dat er bijna dagelijks getrakteerd wordt. Ook de juffen en 

meesters worden op zo’n moment verwend. We weten dat de 

leerlingen het erg leuk vinden om ook iets te kunnen geven aan de 

meester/juf. Het gebeurt regelmatig dat er chocolade, koek en 

snoep uitgedeeld wordt. Lief, maar o zo ongezond! We zouden dit 

graag anders zien en getrakteerd worden op iets gezonds! 

Bijvoorbeeld; een thee-zakje, een pen/memoblokje, cup a soup, 

fruit o.i.d. Of welllicht heeft u nog een goed idee. Alvast bedankt! 

Het zou ons ontzettend helpen!  

Studiedag 

Op maandag 21-09-2020 heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

 


