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16-20 september: 
Kanjerweek 

23 september: 
Anke van Dienst 

(schoonmaak) jarig 
24 september: 
Fietsenkeuring 
26 september: 

Culturele kick-off 1-4 
Inloopspreekuur  

Zorgteam 
27 september: 

Koffie-ochtend/GGD 
01 oktober: 

Speelgoedmiddag 1-3 
Creamiddag 3-4 

02 oktober: 
Start kinderboekenweek 

Hanneke jarig 
Voetbaltoernooi gr. 3/4 

03 oktober: 
Cursus Gert Schipper 

04 oktober: 
Crea-middag 5-8 

08 oktober: 
Crea-middag 3-4 

Bestuursvergadering 
MR-vergadering 

09 oktober: 
Gebedsgroep 

Voetbaltoernooi groep 5/6 
10 oktober: 

Dag van de duurzaamheid 
11 oktober: 

Crea-middag 5-8 
16 oktober: 

Studiedag groep 1-3 
21-25 oktober: 
Herfstvakantie 
30 oktober: 

Hoofdluiscontrole 
Excursie groep 3 
04 november: 
René Schalk  

(schoonmaak) jarig 
Bestuursvergadering 

05 november: 
Speelgoedmiddag 1-3 

06 november: 
Dankdag 

Schoolontbijt 
08 november: 

Filmavond 
11 november: 
OR-vergadering 
13 november: 
Henk Bos jarig 
14 november: 

Inloopspreekuur  
Zorgteam 

15 november: 
Excursie groep 8 

18/20/21 november: 
Vader en moeder ochtend 

26 + 28 november: 
Adviesgesprekken groep 8 

Voortgangsgesprekken 
Suprise-maak-avond 
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Schoolnieuws 

 

 
 
 

- Kanjerweek:  
Komende week staat de Kanjertraining op onze school centraal.  
Deze sociaal- emotionele methode is voor ons een van de manieren waarop we met de kinderen het  
gesprek aangaan over gedrag etc! Aan het begin van het schooljaar vinden we het belangrijk om dit voor 
alle leerlingen weer goed onder de aandacht te brengen. Tijdens deze week kunnen dan ook 
gezamenlijk gedragen groeps/schoolafspraken gemaakt worden.   
In de kanjerweek zullen we in elk geval dagelijks een Kanjeractiviteit met de groep doen! 
Deze methode is voor ons geen doel op zich maar dient als middel om de leefomgeving op school 
voor iedereen plezierig te maken/houden. Vraag er komende tijd thuis nog maar eens naar bij de 
kinderen. Leuk om hier ook het gesprek met elkaar over aan te gaan! 

- Ouderhulpformulier:  
We hebben al veel formulieren ingevuld retour gekregen. Mocht u hier nog niet aan toe zijn  

gekomen, wilt u dit dan snel in orde maken? Dan kunnen wij onze lijsten ook in kaart brengen!  
 - Leerorkest:  
Vandaag starten de eerste muzikale lessen in de bovenbouwgroepen. Leuk hoor! Vanaf volgende week 
starten de 5 zanglessen in de groepen 3 en 4.  

Op 29 november is het muzikale optreden voor de bovenbouwgroepen in de Dialoog.   

De (groot)ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom.     
- Aanmelden koffie-ochtend van 27 september:  
We hebben al een aantal aanmeldingen gehad voor deze koffie ochtend. In de bijlage voeg ik nogmaals 
het onderwerp toe. 
Graag ontvangen we nog een aantal enthousiastelingen dan kunnen we aan het CJG doorgeven dat we  

voldoende deelnemers hebben!    
- Rapportgesprekken/huisbezoeken: 
Vanaf dit schooljaar doen we niet 3 maar 2 schoolrapporten, dit had een simpele reden.  
Omdat de periodes redelijk dicht op elkaar zaten was voor sommige vakken slechts 1 cijfer beschikbaar  
en dat vonden we wel erg schamel. Een rondvraag bij veel andere basisscholen leerde dat wij eigenlijk 
nog een van de weinige scholen waren die 3 rapporten hanteerden. Daarom gaan de rapporten nu in  
februari en eind juni/begin juli mee naar huis. 
Omdat we wel veel waarde hechten aan de contactmomenten is die frequentie zeker niet veranderd.  
Concreet ziet dat er nu als volgt uit: 
Aan het begin van het schooljaar is de gelegenheid om op facultatieve wijze in gesprek te gaan met de 
leerkracht. Deze mogelijkheid was op de tweede schooldag. 
Tussen de herfst - en kerstvakantie krijgt de helft van elke groep een huisbezoek.  
Deze bezoekjes vonden normaal gesproken in het voorjaar plaats. Deze gesprekken kunnen gaan over de 
resultaten van de kinderen (in algemene termen) maar zeker ook over het welbevinden.  
Tevens is het een mooi moment om gewoon op informele wijze het gesprek met de leerkracht aan te 
gaan. De helft die dan geen huisbezoek krijgt verwachten we eind november wel op school tijdens de 10-
minuten gesprekken. Deze gesprekken zijn niet facultatief. Dus, de ene helft krijgt huisbezoek, de andere 
helft heeft een tien-minuten gesprek. Het jaar daarop is dat omgekeerd de kinderen die geen huisbezoek 
hebben gehad krijgen ’t schooljaar daarop een bezoekje van de juf/meester.  
In februari gaat het eerste rapport met de kinderen mee naar huis, n.a.v. dit rapport worden ALLE  
ouders uitgenodigd voor een tienminuten gesprek (dit was normaal gesproken in november!).  
Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen het eindrapport mee naar huis, hierover kunt u ook 
het gesprek aangaan met de groepsleerkracht, dit gesprek is net als nu op facultatieve basis.  
Bij beide rapporten worden de uitslagen van de CITO-toetsen toegevoegd.  
De procedure voor de schooladviezen van de kinderen uit groep 8 is niet gewijzigd.  
Deze kinderen krijgen eind november hun voorlopige schooladvies en in februari volgt dan het definitieve 
advies. De leerlingen moeten dit advies uiterlijk 01 maart hebben! (Wij zorgen ervoor dat dit voor de  
voorjaarsvakantie het geval is.) Mochten er vragen zijn over bovenstaande informatie dan hoor ik dat wel. 
- Lege flesjes/blikjes: 
In de zwarte containers die we op het veld hebben gezet kunnen, net als voorgaande jaren, weer lege 
flesjes en blikjes worden gedaan. (let even goed op in welke container de flesjes en in welke de blikjes 
horen….)! Ook kunt u in de gele containers het oude frituurvet kwijt. Dit kan gewoon in de oude  
verpakking worden gegoten en dan in de container gedaan worden. De financiële opbrengsten gaan naar 
de inrichting van het nieuwe schoolplein.  
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- Nieuws uit de groepen: groep 7: 

Wij zijn de kinderen van groep 7 en met z’n allen hebben we een paar dingen opgeschreven die we 

jullie willen vertellen. In de klas hebben we een drumstel elke ochtend zingen we liedjes uit onze 

top tienlijst en er mag dan iemand op het drumstel. Iedereen komt een keer aan de beurt. We heb-

ben allemaal een eigen bijbel en een map waar extra werk, zoals rekentoppers en taaltoppers in 

zit. Iedereen kan dan een keer extra werk maken. Op vrijdag hebben we de eerste les van het leer-

orkest en in de middag ons eerste uitje naar de molen en we krijgen nog veel meer uitjes. Iedere 

dag heeft iemand (als verrassing) een gouden bal in zijn laatje. Dat houdt in dat je extra veel com-

plimentjes moet geven en aan het eind van de dag raden we wie de gouden bal had. We Zijn nu 

bezig om een strip te maken voor taal. Iedereen in de klas kijkt uit naar het verkeersexamen. Tot 

nu toe is een super jaar en we doen veel dingen samen. We maken veel plezier met elkaar. Dit 

stukje is in opdracht van groep 7 geschreven door Elle Marie, Tessa en Roos.  

Veel plezier met lezen en de groetjes uit groep 7! 

-  Verkeerssituatie:  

Het halen en brengen van de kinderen gaat steeds beter, we wennen steeds meer aan de nieuwe 

(tijdelijke) situatie. Om goed zichtbaar te zijn hebben de 2 ingeplande “plein/veld/weg-wachten” 

van de dag een oranje hes aan en staan bij de weg.  

Het spreekt voor zich dat de leerkrachten die aan de weg staan “de leiding” hebben over het  

oversteken….en ja, dan kan het dus voorkomen dat u net even iets langer moet wachten met  

wegrijden, dat is dan niet anders! 

Wat valt verder op? Er zijn nog steeds mensen die via de voorkant van de school het terrein  

betreden, dat is niet de bedoeling. Er staan niet voor niks hekken (en een heg!) aan de voorzijde.  

Ook is het parkeren bij de overbuurman op het parkeerterrein van Prins Bouw niet gewenst.  

Het is dus hier en daar even wat zoeken en extra rekening houden met elkaar maar met elkaar zijn 

we er voor om de schoolomgeving voor de kinderen en ouders ook op verkeersgebied zo veilig  

mogelijk te houden! Allen hartelijk dank voor de medewerking. 

- Verlofaanvragen: 

De schoolvakanties van de kinderen zijn al een tijdje bekend, 12 schoolweken in totaal. Het is de 

bedoeling dat de vakanties in principe in deze periode worden opgenomen.  

Meer hierover valt te lezen op deze site:  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01/#Artikel2 

Mocht er wel buitengewoon vakantieverlof verleend (moeten) worden dan kan ik dit niet doen  

tijdens de toetsweken, deze zijn in de schoolgids aangegeven Voor de volledigheid meld ik deze 

hierbij nogmaals: 13 t/m 22 januari 2020 en 02 t/m 11 juni 2020.  Voor de leer-

lingen uit groep 8 is ook de eindcito periode een no go: 15 t/m 17 april 2020. 

Bijbels: 
Aan het eind van de schoolloopbaan krijgen de kinderen vanuit school altijd een 

Bijbel, dagboek, liedboek (mogen ze zelf kiezen) mee als aandenken aan de  

basisschooltijd.  Vanaf dit jaar doen we ’t anders….we vinden het namelijk ook 

heel zinvol dat de kinderen. TIJDENS hun schoolloopbaan uit die Bijbel werken 

en in die Bijbel lezen. Aan het begin van dit schooljaar hebben de kinderen van 

groep 6 t/m 8 een eigen Bijbel gekregen, dit is de “ Bijbel in de gewone taal 

voor jou”. In de 3 jaren (groep 6/7/8) kunnen de kinderen dan samen met de 

leerkrachten in deze Bijbel lezen en werken. Aan het eind van hun loopbaan hebben ze dan geen 

kersverse Bijbel die ze krijgen maar hun  “werkBijbel”  gaat dan met de kinderen, als cadeau    

vanuit school mee naar huis. Mooi he??! 

- Nieuwbouw: 
Afgelopen week is weer hard gewerkt op de bouwplaats. De bekisting is uitgezet en als het goed is 
zal volgende week vrijdag de betonnen fundering worden gestort. Als dat gedaan is zijn de  
contouren voor het nieuwe gebouw goed zichtbaar! 
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken een Bijbeltekst uit Spreuken 
en het lied “De Here zegent jou” 
centraal. 

 
Groep 4/5: 
Klaagliederen 3:23  

Elke morgen schenkt de Heer 

nieuwe weldaden,  

Veelvuldig blijkt uw trouw! 

 
Groep 6 t/m 8: 
Psalm 36:6  

Heer, hoog als de hemel is uw 

liefde, tot in de wolken reikt  

uw trouw 

 
Jarigen: 
 
 
14 september: 
Noud van den Brink, groep 2 
Isa Timmer, groep 6 
 
16 september: 
Rik van Essen, welkom 
 
19 september: 
Mason Klok, groep 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een mooi 
weekend toe!  
  
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
 
 
 
 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
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