
 

 

 

Datum: 15 oktober 2021 

Betreft: Nieuwsbrief 

 

Belangrijke data en wijzigingen 

MR-vergadering Maandag 25 oktober 

Kijkmiddag Maandag 25 oktober 15.00 – 16.00 

Leerlingenraad Maandag 1 november 

Afsluiting project beroepen Woensdag 17 november 

Pietenochtend groepen 1 en 2 Donderdag 25 november 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De afgelopen 8 weken zijn voorbij gevlogen! Er is erg hard gewerkt door alle leerlingen, vrijwilligers, 

stagiaires, ouders en leerkrachten om de start van het schooljaar een goed vervolg te kunnen geven.  

1. Helaas zijn er nog steeds een aantal coronamaatregelen van kracht. Het lijkt alsof het 

allemaal achter de rug is, maar de besmettingscijfers geven toch weer een stijging aan. Hier 

moeten we wel rekening mee houden en daarom is de beslisboom nog steeds van kracht. 

Heeft u twijfels over het wel of niet naar school laten gaan van uw kind(eren), en de 

beslisboom geeft geen uitkomst, dan kunt u altijd contact opnemen met de school en zullen 

we samen op zoek gaan naar de juiste beslissing.  

 

2. Afgelopen studiedag heeft het team zich laten scholen op twee gebieden, waarvan we 

denken dat dit ten goede komt aan het onderwijs en het welbevinden van uw kind(eren). Het 

eerste onderdeel is EDI oftewel Expliciete Directe Instructie. Dit is een manier van het geven 

van instructie waarbij heel goed gekeken wordt naar welke instructie de leerling nodig heeft. 

De weken tussen de Herfstvakantie en de Kerstvakantie gaan de leerkrachten zich hierin 

bekwamen. De volgende studiedag (10 januari) zal er dan een vervolg zijn omtrent dit 

onderdeel. Het tweede onderwerp waarin het team scholing heeft gehad is een nieuw 

onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Dit onderdeel is gericht op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind. Door middel van observaties en het invullen van vragenlijsten, 

vormen de leerkrachten zich een beeld van de leerling en kunnen zo gerichte 

(groeps)plannen maken op het gebied van betrokkenheid en welbevinden. 

 

3. Vandaag (vrijdag 15 oktober) mochten 6 kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 hun 

voorleeskunsten laten horen aan de rest van de bovenbouw. Onder toeziend oog van een 

vakkundige jury met als voorzitter wethouder André Schuurman, is onze voorleeskampioen 

van dit jaar Vanya uit groep 8! Ook zijn de gouden griffels en penselen uitgereikt aan de 

winnaars van de verschillende groepen. Dit zult u vast al hebben gezien in de Parro- app. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Vanaf 4 november hoopt Saam Welzijn, in samenwerking met Impluz, weer een 

brussengroep op te starten. Deze groep is speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 

jaar die een broer en/of zus hebben met ADHD, een Autisme Spectrum Stoornis of 

andere psychische problematiek.  Het kan soms best lastig zijn als een broer of zus ‘anders’ 

is. In de Brussengroep ontmoeten kinderen andere kinderen die in “hetzelfde schuitje” 

zitten. Ook krijgen ze tips over hoe ze met de situatie thuis om kunnen gaan. Een flyer met 

meer informatie over des tart van deze groep, vindt u in de bijlage. 

 

5. In het kader van ons project “beroepen” hebben we al een aantal ouders mogen uitnodigen. 

Zij hebben de kinderen uitgelegd wat hun beroep is en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Heel erg bedankt daarvoor. Wilt u ook een keer iets komen vertellen over uw beroep, dan 

houden wij ons van harte aanbevolen! 

 

6. Reminder (1): 

In de jaarplanning, zoals u die in Parro kunt aflezen, zullen nog een aantal wijzigingen 

doorgevoerd worden. Houdt u de app goed in de gaten? Hierboven heb ik al een aantal data 

vermeld, inclusief de wijzigingen voor de komende weken. 

 

7. Reminder (2): 

De ouderraad is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bent u of kent u 

iemand die dit graag zou willen doen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw kind of 

bij de schoolleiding. 

 

Een hele fijne herfstvakantie gewenst! 

 

Mede namens het gehele team, 

 

Harold van Bremen 

Directeur  

 


