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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Na de vakantie hebben we het schoolritme weer opgepakt. Momenteel worden de 

halfjaarlijkse LVS-toetsen afgenomen. Voor sommige kinderen geeft dit extra 

spanning. Wij adviseren u om hier geen extra druk op te leggen en thuis de gewone 

structuur vast te houden.  

Personeel 
Juf Willemieke start op woensdag 5 februari als extra ondersteuning in de 

kleutergroep. Op donderdagmiddag geeft ze extra ondersteuning in groep 3-4. In 

week 5 (29-31 januari) loopt zij alvast drie ochtenden mee met juf Elsemieke.  

Afscheid leerling 
In de periode voorafgaand aan de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van 

Levy uit groep 4. Levy vervolgt zijn schoolloopbaan verder op de Toermalijn. We 

wensen hem een goede tijd en Gods zegen toe op zijn nieuwe plekje. 

Schoolontwikkeling 
Dit schooljaar hebben we nieuwe rapporten ontwikkeld. De leerlingen ontvangen 

een nieuwe map en de opmaak van het rapport ziet er anders uit dan voorgaande 

jaren. Daarnaast ontvangt u in het rapport een grafiek met daarin de scores van de 

LVS-toetsen. Tijdens de gespreksmiddag en -avond wordt dit ook met u besproken. 

De gesprekken staan gepland op woensdag 5 februari. U hebt hierover vrijdag een 

mail ontvangen van Hanneke.  

Het afgelopen half jaar hebben we in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met 

verschillende digitale verwerkingssoftware. De komende periode evalueren we het 

gebruik hiervan en kijken we vooruit naar de inzet voor komend schooljaar.  

De huidige methode Engels die wij op school gebruiken willen wij vervangen. Op dit 
moment hebben we verschillende nieuwe Engelse methodes op proef om in te 
kijken en uit te proberen. De nieuwe methode wordt volgend schooljaar ingezet.  
 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Ouders die hun kind willen aanmelden op onze (voor)school vragen wij dit ruim van 

tevoren te doen. Vroegtijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid om de 

ontwikkeling van de school te bekijken en daar tijdig op te anticiperen. Mogelijk 

geïnteresseerden kunt u attenderen op de Open Dag, woensdag 19 februari of 

contact laten opnemen met ondergetekende. 

Ouderportaal 
De niet-methodetoetsen zijn momenteel niet zichtbaar in Ouderportaal. Dit geeft 

de leerkrachten de mogelijkheid om de toetsen af te nemen en in te voeren. Op 

donderdag 30 januari gaat het Ouderportaal weer open. 

 

Belangrijke data: 

 
 

Maandag 13 januari – 
vrijdag 24 januari 
Afname LVS-toetsen 
 
Dinsdag 28 januari 
Techniekcoach groep 5 
 
Woensdag 29 januari 
08.30 uur: inloop 
Cesartherapie 
Leerlingenraad 
 
Donderdag 30 januari 
Openen Ouderportaal 
 
Maandag 3 februari 
Gebedsgroep 
Kluscommissie 
 
Woensdag 5 februari 
Voorlichting groep 7-8, 
thema: verslavingen, 
stichting Be Aware 
 
Rapportgesprekken 
Adviesgesprekken 
groep 8 
 
Donderdag 6 februari 
Rapporten mee 
 
Dinsdag 11 februari 
Techniekcoach groep 6 
 
Donderdag 13 februari 
Groep 1-2 excursie 
Stadkasteel 
EDI-studiemiddag 
 
Woensdag 19 februari 
Open dag ‘de Zaaier’ 
 
Maandag 25 t/m 
vrijdag 28 februari 
Voorjaarsvakantie 
 
 
 
 

 

https://www.stichting-be-aware.nl/


Cesartherapie - inloopmoment 
Sinds 1 januari zijn we de samenwerking aangegaan met Oefentherapie Cesar 

Zaltbommel. Hierdoor bieden wij de mogelijkheid om op school integraal te werken 

aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Wanneer u als ouder vragen heeft 

over de motorische ontwikkeling van uw kind kunt u bij hen terecht. Elke maand is 

er een inloopmoment. Dit eerste inloopmoment is op woensdag 29 januari, 08.30 

uur. Voel u vrij om even binnen te lopen.  

Ouderbijdrage 
Van veel ouders hebben wij de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen, hartelijk dank 

hiervoor. Wanneer u dit nog niet hebt gedaan vragen wij u dit alsnog te doen. De 

brief voor verzoek betaling ouderbijdrage is als extra bijlage aan de mail 

toegevoegd. 

Bijdrage vanuit de GGD – prikkelgevoelig en hooggevoelig 
Sommige kinderen zijn extra gevoelig voor prikkels bij het zien, horen, ruiken, 

aanraken, proeven en bewegen. Zij reageren hier sterker op dan andere kinderen. 

Kinderen die prikkelgevoelig zijn hebben moeite met het verwerken van prikkels. De 

prikkels ervaren zij als heel sterk en kunnen deze moeilijk negeren. Moeite met 

prikkels verwerken wordt ook wel hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid genoemd. 

De symptomen van prikkelgevoeligheid zijn voor elk kind anders. Als een kind 

gevoelig is voor aanraking kan het een aai over de bol al als pijnlijk ervaren. Als een 

kind moeite heeft met het verwerken van geluid, kan het alle geluiden als even 

belangrijk ervaren. Hierdoor komen er heel veel prikkels binnen om te verwerken. 

Dit kan stress, vermoeidheid en concentratieproblemen geven. 

Andere oorzaken van gedrag 
Als een kind ergens sterk op reageert, kan het wat prikkelgevoeliger zijn dan andere 

kinderen, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Bij heel jonge kinderen is het soms nog 

lastig vast te stellen waar bepaald gedrag door komt. Veel huilen of slecht slapen 

kan bijvoorbeeld komen door prikkelgevoeligheid, maar ook door problemen met 

het goed verwerken en het onder controle houden van de emoties. 

Wat kan ik als ouder doen? 
Het is belangrijk dat je kind zich begrepen voelt. Praat daarom met je kind over wat 

het voelt en waar het behoefte aan heeft. Bedenk samen wat jullie kunnen doen om 

met de prikkelgevoeligheid om te gaan. Wat heeft je kind nodig in een te drukke 

omgeving en wat kun je doen om de prikkels zo veel mogelijk te beperken of juist te 

versterken?  

 

Meer informatie vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden en op de website 

van het Landelijk informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen (LiHSK). 

  

 
 

 
 

 
 

 

Kunstles groep 5-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.lihsk.nl/


Klusouders 
De volgende klusavond is maandag 3 februari. 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. 

Gebedsgroep 
Op maandag 3 februari 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. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  


