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Beste ouders en kinderen, 

 

Het spits is eraf! Iedereen is weer vol enthousiasme begonnen. Hoewel er best wel wat 

kinderen moe zijn na de eerste weken, zien we iedereen vrolijk de school binnenkomen. 

Fijn! 

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen, steekt 

corona ook gelijk de kop weer op. We heb-

ben deze week extra moeten puzzelen om 

alle groepen gewoon les te kunnen geven. 

Gelukkig is dat gelukt, dankzij een aantal 

flexibele leerkrachten! 

 

Alvast een fijn weekend gewenst! 

 

Vriendelijke groet, 

Inger 

 

Begrijpend lezen 

Als team hebben we ieder schooljaar punten die we verder willen ontwikkelen. Dit jaar 

werken wij aan het verbeteren van ons leesonderwijs. Hoewel we mooie en goede metho-

des gebruiken, zien we ook een kans om nog meer groei bij de kinderen te bereiken. We 

zetten ons daarom volop in om het plezier in lezen te vergroten. Dit doen we door onszelf 

te scholen, meer leuke en aansprekende boeken in de school te halen en extra tijd in te 

roosteren voor voorlezen en praten over kinderliteratuur. 

 

Het is natuurlijk nog effectiever wanneer kinderen ook thuis lezen of voorgelezen worden. 

Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken van een leuk boek, spreek ons gerust even aan! 

Even bijpraten…  

Onderwijsinhoudelijk... 



Organisatorische zaken 

 

Luizencontrole 

Dit schooljaar starten we weer met luizencontrole na iedere vakantie. Patricia, de moeder 

van Elina en Lesley, zal dit aansturen. We zijn op zoek naar een aantal ouders die hierbij 

willen helpen. Deze ouders kijken na iedere vakantie of zij kunnen op de geplande dag. 

Aanmelden mag bij Inger, ai.jens@aves.nl. Of spreek me ‘s ochtends even aan bij de deur. 

Bedankt! 

 

Wegafsluiting 

Vanaf maandag 12 september t/m vrijdag 16 september ligt de straat open tussen 7.00 

en 16.00. De hele toegang van de Oudestraat vanaf het nummer 241 is die week afgeslo-

ten. De weg blijft wel open voor voetgangers en fietsers, eventueel met de fiets aan de 

hand.  

 

Dramadocent 

Ruth Appelo start donderdag 15 september met 

haar theaterlessen bij de kleuters. Tot aan de 

herfstvakantie zal zij lessen verzorgen die aanslui-

ten bij de thema’s waaraan wij werken. Dit zullen 

de thema’s herfst en de Kinderboekenweek zijn. Na 

de herfstvakantie gaat zij verder met groep 3 en de 

periode voor Kerst helpt zij met het voorbereiden 

van de kerstviering. In het nieuwe jaar zijn de ande-

re groepen en vieringen die dan op het programma 

zijn aan de beurt. Ruth heeft er veel zin in!  



Kalender 

Juf Mariska 25 jaar in het onderwijs 

Woensdag wat het groot feest bij ons op school. Juf Mariska zit 25 jaar in het onderwijs. 

Wat een bijzonder lange tijd is dat. De band van juf Mariska met de school gaat jaren te-

rug. Wisten jullie bijvoorbeeld dat zijzelf ook op deze school gezeten heeft als kind? En 

haar moeder ook? En zelfs haar opa! In die tijd waren jongens en meisjes nog gescheiden 

van elkaar op school. We hebben de bijzondere dag met de hele school samen gevierd op 

het plein. Later zijn we met het team nog het water op gegaan. Een mooie dag om nog 

lang van na te genieten! 

5— 16 september  Startgesprekken 3 t/m 8 

14 september   Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk 

16 september   Start ateliers 5 t/m 8 

20 september   Informatieavond 

23 september   Ontruimingsoefening 

FEEST! 



 

Vorig schooljaar heeft onze schoolmaatschappelijkwerker Kim Rolé zich al aan u voorgesteld 
in de nieuwsbrief. Dit schooljaar zal het inloop spreekuur ongeveer elke 6 weken plaatsvinden 
bij ons op school. Wanneer u een hulpvraag heeft kunt u binnenlopen tijdens het spreekuur 
op de aangegeven datum en tijd. Mocht de geplande dag voor u niet uitkomen, kan er altijd 
gekeken worden naar een ander moment. 
 
Het spreekuur is een oriënterend gesprek met u als ouder(s) en de schoolmaatschappelijk 
werker. De schoolmaatschappelijk werker denkt met u mee en kijkt samen met u wat er mo-
gelijk is. Soms is advies en ondersteuning in dit gesprek voldoende, soms is de uitkomst dat 
een vervolgafspraak zinvol is. Vanuit het CJG kan de schoolmaatschappelijk werker 5 á 6 ge-
sprekken aanbieden. Deze gesprekken zijn kosteloos. Mochten jullie er samen op uitkomen 
dat er meer nodig is, dan kan er een verwijzing gemaakt worden naar passende hulpverle-
ning. 

U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht met vragen rondom opvoeden en op-
groeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind(eren) gaat, zowel thuis als op 
school. Dit kan op alle gebieden zijn, bijvoorbeeld: 

 Ik vind het lastig om grenzen te stellen richting mijn kind, hoe kan ik dat het beste doen? 

 Hoe kan ik op een positieve manier mijn kind begeleiden thuis en op school? 

 Mijn kind vertoont brutaal en agressief gedrag, moet ik mij zorgen maken? 

 Mijn kind heeft last van sombere gedachten, hoe kan ik helpen? 

 Mijn kind wordt gepest, wat nu? Mijn kind pest anderen, wat nu? 

 Mijn partner en ik hebben steeds ruzie en de kinderen lijden er onder. 

 Het lukt mij niet om aan school duidelijk te maken waar ik problemen mee heb. 

 Mijn kind heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (scheiding, sterfgeval, agressie 
of geweld), wat kan ik doen om mijn kind hierin te begeleiden? 

 Mijn kind gaat dit jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs? Hoe kan ik 
mijn kind hierop voorbereiden? 

Eerstvolgende inloopspreekuur: 
Woensdag 14 september—8.30 – 9.30 uur—In het kantoortje tussen de kleutergroepen 

Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk 






