
   
 

   
 

                                                                   

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober is het herfstvakantie. 

Daarna zal de communicatie voornamelijk via de schoolapp verlopen. 

 

Inhoud nieuwsbrief 
Zoals u heeft ontdekt wordt de inhoud van de nieuwsbrief steeds minder. 
De leerkrachten zetten al veel (leuke) groepsinformatie in de app. 
 
Er zijn ook niet-ouders die deze nieuwsbrief ontvangen. 
Op de website staat de kalender voor alle bijzondere zaken en ook daar kan verdere informatie gevonden 
worden.  
 
Een heel mooi nieuwtje!! 
Juf Samantha heeft de leerlingen van haar klas een heel mooi nieuwtje verteld en nu mag ik het van haar 
hier in de nieuwsbrief delen. 
Tess krijgt een broertje of zusje!! 
Oftewel juf Samantha is zwanger en we wensen haar een heel erg fijne tijd. 
 
Ouderpanel  
We zouden na de herfstvakantie het eerste ouderpanel van dit schooljaar hebben. 
Tijdens dit panel zouden we ook werkvormen willen gebruiken waarbij het onmogelijk is om de juiste 
afstand tot elkaar te houden. 
Vandaar dat we deze bijeenkomst niet zullen gaan houden. Hopelijk kan het tweede ingeplande moment 
gewoon doorgaan. 
 
Oproep pleinhulp 
Na de metamorfose die ons plein heeft ondergaan al een tijd geleden, staat nog steeds het groen van het 

plein op het programma. 

Door de coronaperiode heeft dit enige vertraging opgelopen, maar we willen nu graag met het groen aan de 

slag. 

Er zullen een aantal grote bomen en planten aangeplant worden. 

Hiervoor hebben we een hovenier nodig en we vroegen ons af of een ouder/verzorger van onze school een 

hoveniersbedrijf/kwekerij heeft of daar werkt. 

Dus ben jij diegene en wil je ons hiermee helpen, dan horen we dat graag van je. 

 
Toetsresultaten 
We kregen de terechte vraag hoe de LOVS toetsen gemaakt waren door de leerlingen. De resultaten zullen 
na de herfstvakantie aan de leerlingen worden meegegeven. 
 
Stepjes 
Wanneer de kinderen tussen de middag thuis eten en ze komen ‘s middags met de step naar school, moeten 
ze bij het hek gaan wachten. Nu zien we veel kinderen die – met de step - op de stoep wachten en/of 
steppen, dat levert gevaarlijke situaties op. 
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ONTWIKKELINGEN IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021 
Na de herfstvakantie zullen we definitief overgaan op de informatieverstrekking via app en website. Graag 
willen we u in de komende tijd via deze nieuwe weg inkijkjes geven in ons onderwijs. Waar zijn we mee bezig 
en waar zijn we trots op.  
 
Om daarmee alvast een start te maken willen we onze ontwikkelpunten voor het huidige schooljaar met u 
delen. Deze punten zijn concreet uitgewerkt in ons schooljaarplan.  Wat is het doel? Hoe kunnen we meten of 
het doel is bereikt? Waarom is gekozen voor dit doel? Het schooljaarplan is afgeleid van het schoolplan, wat 
vierjaarlijks wordt vernieuwd.  Onze ontwikkelpunten zijn ondergebracht in vijf domeinen.  
De vijf domeinen zijn:  
Kwaliteitszorg, onderwijs & leren 
Ondersteuning & begeleiding 
Management & organisatie 
Professionalisering.  
We hebben per schooljaar een tussen- en eindevaluatie, deze worden ook besproken met de MR.  
 
Voor een aantal ontwikkelpunt zijn één of meerdere leerkrachten de kartrekkers. Zij stellen een plan van 
aanpak op en hebben hierover overleg. Deze werkgroep brengt en/of haalt informatie bij het team en werkt 
samen met de directie het beleid verder uit. De MR wordt meegenomen in dit proces.  
 
Afgelopen weken is juf Anita samen met juf Annita Post en een deskundige van buiten de school druk bezig 
met het ontwikkelpunt begrijpend lezen en taal. Aan het einde van dit schooljaar willen we weten wat er op 
dit moment goed gaat en wat we gaan verbeteren met betrekking tot begrijpend lezen.  Juf Anita heeft 
hiervoor haar master gehaald en zal het team meenemen en begeleiden in deze ontwikkeling. Ook willen we 
voor het nieuwe schooljaar een besluit hebben genomen hoe we verder willen met taal, misschien wel een 
nieuwe methode bijvoorbeeld. 
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een nieuw rapport. Deze wordt door de leerkrachten volledig 
digitaal gemaakt, maar we willen nog meer. Gedurende het schooljaar voeren de leerkrachten kindgesprekken 
en zijn we gericht bezig met de ontwikkeling van de leerlingen op meer dan alleen het leren. In de 
kindgesprekken wordt gesproken over hoe de leerling vindt dat het op school gaat en wat hij/zij graag zou 
willen ontwikkelen en/of nodig heeft. Dit proces willen we graag zichtbaar maken voor het kind. Ook willen 
we dit met de ouders delen. Daarom gaan we dit schooljaar, onder leiding van een werkgroep, op zoek naar 
een vorm van portfolio. Hier maken we ook gebruik van onze collega-scholen binnen de scholengroep De 
Driehoek. Eén van de scholen heeft een volledig uitgewerkt portfolio. 
 
Deze dagen vindt de afsluiting plaats van het thema waaraan we de afgelopen weken hebben gewerkt: Wij 
gaan terug in de tijd! Op onze schoolapp en facebook heeft u al het een en ander voorbij zien komen. Door de 
hele school werken we aan ditzelfde thema, waarbij ieder op eigen niveau of verschillend vakgebieden op een 
boeiende manier iets leert. We zien dat kinderen een hoge motivatie en veel betrokkenheid tonen wanneer ze 
samen met medeleerlingen en leerkracht mogen bepalen wat ze willen leren en hoe ze dit willen presenteren. 
Ook dit schooljaar zullen we in een aantal studiemoment ons verder bekwamen in thematisch werken via de 
werkwijze van OA2SE. 
 
Een andere scholing die we deze week hebben afgerond is EDI (expliciete directe instructie). Hierbij hebben de 
leerkrachten een opfris scholing gehad over hoe we een instructieles volgens het principe van EDI moeten 
aanbieden. Hierbij doen we recht aan kinderen van verschillende niveaus. Aan de hand van meerdere 
stappen, activeren we de voorkennis, geven we uitleg over het lesdoel en hoe de kinderen hiermee aan het 
werk moeten. Vervolgens gaan we samen en aansluitend zelfstandig of nog even met de leerkracht aan het 
werk. Ook zijn er kinderen die meer ruimte kunnen krijgen om de leerstof te verwerken en daardoor 
uitgedaagd kunnen worden. 
 



   
 

   
 

Onderwerpen waar we ook over zullen informeren zijn o.a. leerlingen- en ouderpanel, coöperatieve 
werkvormen, sociaal emotionele ontwikkeling. Hopelijk hebben we uw nieuwsgierigheid gewekt en zult u 
regelmatig onze app en website in de gaten houden. 
 

Boekenactie 
We willen u vragen voor ons mee te sparen! Koopt u een boek bij Bruna? Lever de bon in op school 
en 20% van het totaalbedrag is voor ons om boeken aan te schaffen. De actie duurt van 30 
september tot 11 oktober! Meer informatie op  https://www.bruna.nl/schoolbieb 
 

 
  
 
 

We wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie! 

https://www.bruna.nl/schoolbieb

