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Vooraf 

De eerste schoolperiode zit er alweer op! 

De kinderen zijn inmiddels gewend aan 

het schoolritme. Wat zijn we dankbaar dat 

we deze eerste periode van het schooljaar 

les konden geven zoals we dat graag 

doen, gewoon met de kinderen in de klas. 

“Loof de HEERE mijn ziel, en al wat in mij 

is, Zijn heilige Naam.” 

Vorige week, tijdens de voorleeswedstrijd, 

zat de hal weer voor het eerst vól met 

kinderen, het was een prachtig gezicht, 

we hebben ervan genoten! 

In deze nieuwsbrief leest u allerlei 

nieuwtjes en berichten zodat u mee kunt 

leven met alles wat zich op school 

afspeelt. Veel leesplezier! 

Dankdag 

D.V. woensdag 3 november is het 

dankdag voor gewas en arbeid. We hopen 

dan weer met de groepen 3 t/m 8 naar de 

kerk te gaan. 

De kinderen van de groepen 1 en 2 

kunnen met hun ouders naar de dienst 

gaan. 

De kerkdienst begint om 9.00 uur. 

De dankdagweek staat ons 

Bijbelonderwijs in het teken van danken. 

Ds. Van der Wind bezoekt op dinsdag 2 

november de groepen 2, 4, 6 en 8 om met 

de kinderen te spreken over danken. 

Groep 3 gaat een bezoekje brengen aan 

de kerk, samen met dominee Van der 

Wind en de juf. 

Nationaal schoolontbijt 

3 november vindt de schoolbrunch plaats. 

Omdat het 3 november ook dankdag is en 

de kerkdienst om 9.00 begint, eten we 

later op de ochtend met de kinderen in de 

groepen. Op deze manier wordt het 

schoolontbijt een schoolbrunch. De 

kinderen nemen de 4B’s mee naar school: 

bord, bestek, beker en bakje. Zie voor 

meer informatie de bijlage. 

Voorleeswedstrijd 

 

Afgelopen weken zijn we op school bezig 

geweest met de voorleeswedstrijd. We 

zijn gestart met een wedstrijd in de 

groepen. 

De klassenwinnaars zijn: 

Groep 3: Emmely Bogerd 

Groep 4: Norah de Koning 

Groep 5: Mirthe Vos 

Groep 6: Cato Haasakker 

Groep 7: Chloé van Stijn 

Groep 8: Juul Oomen 
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Vrijdag 15 oktober was de spannende 

finale in de hal van de school  

Wij zijn heel erg trots op de kinderen. Het 

is super dapper om voor de hele school op 

de voorleesstoel te gaan zitten en voor te 

lezen!  

De voorleeskampioen van groep 3 t/m 5 is 

Mirthe Vos geworden en de 

voorleeskampioen van groep 6 t/m 8 is 

Juul Oomen geworden. 

Deze kampioenen hebben een boekenbon 

gewonnen waarmee ze zelf een mooi 

boek kunnen aanschaffen. 

Alle leeskampioenen van harte 

gefeliciteerd! 

 

Levend water 

We zijn nu een aantal weken met de 

nieuwe godsdienstmethode "Levend 

Water" aan het werk geweest. Deze 

methode werkt onder andere met 

groepsthema's en schoolthema's. In 

groep 5 is er bijvoorbeeld gestart met het 

groepsthema "God en ik". Hierbij kwam 

het onderwerp ‘de doop’ aan de orde. Ook 

zijn de Bijbelverhalen uit het Oude 

Testament verteld: de schepping, Kaïn en 

Abel, de toren van Babel en Abraham. De 

methode geeft algemene informatie aan, 

achtergrondinformatie, doelstellingen, 

liederen die we kunnen zingen en ideeën 

voor verwerkingen. We vinden het een 

fijne methode om mee te werken. 

Schoenendoosactie 

We doen dit schooljaar weer mee met de 

schoenendoosactie voor kinderen in 

andere landen die het moeilijk hebben. U 

kunt thuis met uw kind een schoenendoos 

versieren en vullen met toiletartikelen, 

schoolspullen, speelgoed e.d. Alle 

kinderen krijgen een brief en een folder 

mee naar huis waarin alle benodigde 

informatie staat. De kinderen kunnen de 

schoenendoos en de geld-envelop t/m 

maandag 8 november inleveren bij hun 

eigen juf of meester. U kunt ook alleen 

een geldbedrag doneren of losse artikelen 

inleveren waarmee de schoenendozen 

later aangevuld worden. Doen jullie ook 

weer mee aan deze mooie actie? 

Kanjertraining – KanVAS  

(Kanjer Volg en Advies Systeem) 

De afgelopen weken zijn de vragenlijsten 

van Kanjertraining in de verschillende 

groepen afgenomen: de docentvragenlijst, 

de leerling vragenlijst, het sociogram en 
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de sociale veiligheidslijst.  

Deze vragenlijsten hebben als doel in kaart 

te brengen hoe de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van een leerling verloopt: 

Hoe kijkt de leerling naar zichzelf? Hoe 

ervaart de leerkracht het gedrag van de 

leerling? Is de leerling sociaal aanvaard 

door de klasgenoten? De uitslag van de 

vragenlijsten worden de komende weken 

geanalyseerd en tijdens de 

groepsbespreking in november/ december 

bespreekt de leerkracht de uitslag ook 

met de intern begeleider. Zo nodig 

worden er vervolgstappen genomen. We 

houden u op de hoogte.  

Implementatietraject 

rekenen 

Dit schooljaar volgt het team een 

implementatietraject van rekenen. Een 

rekenspecialist van Centraal Nederland 

begeleidt het team. In november vinden er 

rekenobservaties plaats in alle groepen. 

De rekenobservaties worden nabesproken 

met de leerkracht. Het managementteam 

wordt hierin meegenomen, zodat dit een 

duurzame aanpak gaat worden. 

Boekpromotie 

Afgelopen maandag is Greetje Nivillac, 

onze leescoach, in de groepen 3 t/m 8 

geweest. In het kader van de 

Kinderboekenweek hebben de kinderen 

verteld wat ze zelf graag willen worden. 

Daarna hebben ze nagedacht over wat 

een schrijver allemaal moet kunnen. Ze 

heeft de kinderen nieuwsgierig gemaakt 

naar een nieuw leesboek door een stukje 

voor te lezen en er een leuke activiteit bij 

te doen. Hiermee sluiten we het 

kinderboekenweekthema af, maar de 

kinderen nieuwsgierig maken naar nieuwe 

boeken blijven we doen! 

Gesprekken cyclus - 

kindgesprekken 
In november houden de leerkrachten van 

groep 3-8 een kindgesprek van 10 

minuten met ieder kind uit de klas. De 

leerkracht wordt vervangen, zodat de 

gesprekken in een rustige setting plaats 

kunnen vinden. Tijdens dit kindgesprek 

staat het kindplan centraal wat samen met 

u en uw kind tijdens het startgesprek 

(gedeeltelijk) is besproken. 

Hoofdluis 

De afgelopen periode is er extra 

gecontroleerd op hoofdluis, omdat dit 

nodig was. Alle kriebelmoeders willen we 

bedanken voor hun extra inzet!! Het gaat 

gelukkig de goede kant op! Blijf uw kind 

regelmatig controleren (met een 

luizenkam!), ook in de herfstvakantie. Wilt 

u aan ons doorgeven als u hoofdluis bij uw 

kind ontdekt? Dat is erg belangrijk om 

verdere verspreiding te voorkomen.  

Overblijfouders gevraagd 

In de middagpauze tussen 12.00-12.40 zijn 

er ouders die ons helpen toezicht te 

houden op het schoolplein tegen een 

vergoeding van €7,50. Het team van 

overblijfouders zoekt versterking. Bij 

belangstelling kunt u contact opnemen 

met Trudy van der Wal of u neemt contact 

op met een overblijfouder. 

Leerlingenraad 

Donderdag 21 oktober heeft de 

leerlingenraad voor het eerst vergaderd. 

Alle klassen hebben punten aangedragen 

die meegenomen gaan worden in de 
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teamvergadering. De volgende punten 

werden onder andere besproken: 

Speelgoed voor op het plein, gymtijden, 

afvalbakjes bij de toiletten, afkoelplekje in 

school, netten in de voetbaldoeltjes, 

klassenhuisdier. 

Het is leuk om te zien hoe betrokken de 

leerlingen zijn. Er is serieus met elkaar 

nagedacht. We hopen dat we ook dit jaar 

weer een aantal punten, die de leerlingen 

hebben aangedragen, kunnen realiseren. 

 

Integrale Vroeghulp 

In de bijlage leest u meer over Integrale 

Vroeghulp. We brengen dit aanbod van 

Buurtzorg Jong graag bij u onder de 

aandacht. 

Nieuwsbrief spel& 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van 

Spel& waarin activiteiten worden 

aangeboden voor de komende maanden. 

Inloopochtend kleuters 

De inloopochtend van de kleuters is goed 

bevallen. Ouders en verzorgers kwamen 

kwart voor twaalf een kijkje in de klas 

nemen. Samen met het kind werd een 

spelletje gespeeld of werd de klas 

bekeken. Toen de bel ging, ruimde 

iedereen netjes op en ging iedereen naar 

huis. 

Schoolplein 

In de herfstvakantie worden de 

werkzaamheden op het schoolplein 

afgerond. De bomen worden geplant, de 

plantvakken worden gevuld en er worden 

twee nieuwe speeltoestellen geplaatst. Bij 

de speelheuvel komt een glijbaan en er 

wordt goed gekeken naar de afwatering. 

Er wordt ook nog extra verlichting 

opgehangen. We zijn erg benieuwd naar 

het eindresultaat! 

Voorschool 

Nieuws uit de voorschool 

In de vorige nieuwsbrief stond dat we met 

het thema: ‘Puk; ik ben een kunstenaar’ 

aan de slag gingen. Dat klopte helaas niet, 

want we hebben in de afgelopen weken 

over de herfst gewerkt! Geknutseld, 

gezongen, gespeeld… 

Na de herfstvakantie gaan we wel over 

het thema ‘kunst’ werken. We kijken naar 

de drie primaire kleuren en gaan natuurlijk 

ook weer mooie knutselwerkjes maken. 

Zo worden we zelf ook een echte 

kunstenaar! 

 

Bijlages 

Integrale vroeghulp 

Nieuwsbrief spel& 

Nationaal schoolontbijt 

Planning en agenda 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag en vrijdag. 

Okt/nov  

25-29 okt. Herfstvakantie 

2 nov. Bezoek dominee 

school ivm dankdag 

3 nov. Dankdag/schoolbrunch 
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5 nov.               Ontruimingsoefening 

10-12 nov. CCB Kasteel 

Ammersoijen 

17 nov.         Gebedsgroep 

 

 

Fijne herfstvakantie 

allemaal!  

 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 

 


