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Beste ouder(s)/ verzorgers, 

De herfstvakantie staat alweer voor de deur. Het prachtige weer, de nieuwe 

omgeving en de nieuwe contacten met leerlingen, ouders en leerkrachten 

zorgden er mede voor dat de afgelopen weken voorbij zijn gevlogen. Op 5 

oktober was het dag van de leraar. Op deze dag werd landelijk stil gestaan bij 

het belang van onderwijs en het beroep van de leraar. Het onderwijs is een 

intensief, maar vooral ook een prachtig beroep. Als schoolleider ben ik blij en 

dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van het team op onze school.  

Personeel 
Juf Jorinda is woensdag 26 september getrouwd. De juf heeft bijzonder 

genoten van de activiteiten en het enthousiasme van de kinderen van groep 

½. Inmiddels gaat ze als Jorinda van der Kraats-Westerlaken door het leven.  

Juf Sijlize heeft dinsdag 9 oktober (tijdelijk) afscheid genomen vanwege 

zwangerschaps- en ouderschapsverlof. We wensen haar en haar gezin een 

heel goede tijd en Gods zegen toe. We gaan haar inzet en kennis op school 

zeker missen. De kinderen van groep ½ hebben al kennis gemaakt met juf 

Willemijn. Zij zal juf Sijlize deze periode vervangen. 

In de bovenbouw krijgen we het komende jaar een leerjaar drie-stagiaire van 

de Driestar. Juf Rianne van den Berg loopt vier keer een periode stage bij ons 

op school. Ze start in november in groep 5/6 en zal verschillende dagdelen 

lesgeven.  

Schoolontwikkeling 
Het komende jaar zetten wij als school intensief in op een doorgaande en 

herkenbare lijn in kwaliteitszorg. We gaan teambreed aan de slag met het 

Expliciete Directe Instructiemodel. Hiervoor zijn verschillende studiedagen 

gepland: donderdagmiddag 29 november, woensdagochtend 30 januari en 

woensdagmiddag 10 april. Dit betekent dat de leerlingen op 

donderdagmiddag 29 november en woensdag 30 januari vrij zijn.  

ICT 
Tijdens de herfstvakantie worden er werkzaamheden verricht aan het ICT-

netwerk. Praktisch betekent dit dat de groepen 3 t/m 8 gebruik gaan maken 

van touchscreenborden. Deze borden hebben een laag energieverbruik en 

een uitstekende beeldkwaliteit. Hiernaast worden de centrale leerlingpc’s 

gedeeltelijk vervangen door laptops die in de klas ingezet kunnen worden. 

Ook ontvangen alle medewerkers en commissies een nieuw mailadres. Deze 

worden gecommuniceerd middels de jaarplanner.   

Schoolgids en jaarkalender 
De schoolgids en jaarkalender liggen beiden bij de drukker. Zodra wij deze 
ontvangen worden ze meegegeven aan de kinderen. 

Belangrijke data: 

Vrijdag 12 oktober 
Studiedag team  

Maandag 15 t/m 
vrijdag 19 oktober 

 Herfstvakantie 

 Overzetten ICT-

netwerk 

Maandag 22 oktober 
Luizencontrole  
 
Vrijdag 26 oktober 
Herfstmarkt  
 
Maandag 5 november 
Hedelse paardenmarkt 

Woensdag 7 
november 

 Nationaal 

schoolontbijt 

 Dankdag 

Donderdag 15 
november 
Groep 7/8 
koorduitreiking Prinses 
Irenebrigade 
 
Donderdag 29 
november 
Studiemiddag team 
Gespreksavond 
 
Vrijdag 30 november 
Rapport mee 
 
Woensdag 5 
december 
Sinterklaasfeest 
 
Donderdag 20 
december 
Kerstviering 
 

 

 
 
 



Kinderboekenmaand 
De maand oktober is de kinderboekenmaand. De Christelijke  

kinderboekenmaand van 2018 staat in het teken van: Door dik en dun, 

vriendschap vieren. In de klas zullen we hierover praten, knutselen, zingen 

en vooral gaan we héél veel (voor)lezen. De gang is ingericht aan de hand 

van het thema. Neem gerust een kijkje! In alle klassen wordt er gelezen uit 

het themaboek en gezongen met de cd. Ieder jaar sluiten we de 

kinderboekenmaand weer op een gezellige wijze af. Dit jaar organiseren we 

op D.V. vrijdag 26 oktober 2018 van half 11 tot 12 uur een herfstmarkt. 

(verdere info, zie de gisteren verstuurde themabrief) 

Schoolfruit 
Onze school doet dit schooljaar weer mee met de actie “Schoolfruit”. De 

kinderen leren spelenderwijs verschillende soorten groenten en fruit te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Dit betekent dat onze 

school vanaf week 46 (vanaf 12 november) tot en met week 16 in 2019 elke 

week drie verschillende soorten groenten of fruit ontvangt voor elke 

leerling. We eten dit tijdens de ochtendpauzes op de dinsdag, woensdag en 

donderdag. We vinden het als school belangrijk dat kinderen regelmatig 

verschillende soorten groenten en fruit eten. Ook in de klassen zullen we 

hier aandacht aan besteden. U kunt uw kind eventueel naar wens extra 

fruit meegeven op de dagen dat het schoolfruit aan de leerlingen wordt 

uitgedeeld. U ontvangt van tevoren een mail waarin staat welke soorten 

groenten/fruit er geleverd zullen worden. 

Bezoek Rijksmuseum 
Groep 5 t/m 8 heeft op maandag 1 oktober het Rijksmuseum te Amsterdam 

bezocht. Een geweldig mooie ervaring en kennismaking met de 

Nederlandse kunst en geschiedenis. Bij het lokaal van groep 5/6 is een 

thematafel ingericht. Neem gerust een kijkje! 

Presentatie Iljo de Keijzer 
Maandag 24 september heeft Iljo de Keijzer een presentatie gegeven over 

haar werk op de Filipijnen. Mooi om haar enthousiasme en betrokkenheid 

op haar werk te zien. Het zendingsgeld van maand oktober is bestemd voor 

haar project. Voor meer informatie, zie 

https://iljo.algemeenbekend.nl/start/ 

Nationaal schoolontbijt 
Op woensdag 7 november vindt het nationale schoolontbijt plaats. Het 

nationale schoolontbijt stimuleert gezonde voeding en voldoet aan de 

richtlijnen van het voedingscentrum. De kinderen hoeven deze ochtend niet 

thuis te ontbijten en we hebben met elkaar een gezellige en gezonde start 

van de dag.  

Dankdag 
Woensdag 7 november vieren we dankdag. Een moment waarin we bewust 

stil staan bij Gods trouw en zorg voor ons in dit leven. De viering begint om 

10.00 uur in de kerk bij de school en u bent ook welkom! Het thema is ‘Alles 

geef ik U’. U kunt zelf uw plaatsje opzoeken in de kerk, maar u kunt ook 

aansluiten in de rij bij uw kind. Na afloop is er in de hal van de school 

gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. We zien uit naar 

uw komst! 

 

Afscheid juf Sijlize 
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Thematafel Rijksmuseum 

 

 
Gebruik BeeBots in de 

school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iljo.algemeenbekend.nl/start/


Gebedsgroep 
Op maandag 12 november komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Wanneer u mee wilt bidden 

of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer. 

Klusouders 
De afgelopen periode hebben de klusouders veel werk verzet. We zijn hier als school ontzettend blij mee. 

De volgende klusavond is maandag 12 november. Wanneer u interesse heeft om met de klusouders mee te 

draaien of u bent nieuwsgierig naar wat zij doen, neem dan contact op met Erwin Schilders, tel. 06-

42571496. 

ParnasSys  
ParnasSys geeft vanwege grote drukte soms vertraging bij de bezorging van mail. Hierdoor ontvangt u de 
overdag verstuurde mail soms pas ’s avonds laat of ’s morgens heel vroeg. Onze excuses hiervoor. 
ParnasSys werkt aan oplossingen om deze vertraging te minimaliseren. 
 
Heeft u vragen en/ of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
We wensen iedereen een goede vakantie toe! 
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  


