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In dit nummer: Schooljaarplan 

Dit schooljaar staan de volgende ontwikkelpunten op het programma: 
 
Begrijpend lezen 
We willen het niveau waarop onze leerlingen begrijpend lezen verho-
gen. We stellen ons tot doel de woordenschat, leesplezier, leerkrachten 
vaardigheden te vergroten en het thuis lezen te stimuleren.   
 
Wereldoriëntatie 
De methode Blink! is ingevoerd. De leerlingen en leerkrachten werken 
samen aan deze lessen. We stellen ons tot doel dat 80% van de leer-
lingen positief is over deze lessen. 
 
Rekenen 
Optimaliseren inzet van de methode Met Sprongen Vooruit. We wer-
ken met datamuren. Leerlingen weten wat ze leren. 
 
Sociaal emotioneel 
Optimaliseren van ons aanbod voor de sociale emotionele ontwikkeling 
van onze leerlingen. 
 
ICT 
Er is een leerlijn per leerjaar opgesteld. De doelen vanuit de leerlijn 
worden behaald. 
 
Gedurende het schooljaar informeren wij u via de nieuwsbrief over on-
ze vorderingen op onze terreinen.   

ICT lessen 

Op vrijdag worden er in groepen ICT-

lessen gegeven. 

Vandaag hebben we in de groepen 6/7/8 

gewerkt in Classroom. 

De kinderen hebben een dia gemaakt in 
Google presentaties; een soort power-

point.  

Daarna hebben zij hun dia toegevoegd 
aan mijn dia en zo hebben we een 

groepspresentatiegemaakt.  

In social schools zijn de presentaties ge-

plaatst. 

 

Korte punten 

 De leerlingen die met Bouw! werken 

gaan volgende week weer van start. 

 Spaart u ook mee voor nieuwe boe-

ken voor onze schoolbibliotheek? 

 Een groot deel van onze leerlingen 

heeft binnenkort een golfclinic.  

 Mocht u nog een zomerleestas + 

boek thuis hebben liggen dan zien 
wij deze graag terug op school.  

 

https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw
http://www.total.nl/promoties/boekentanken.html
http://www.total.nl/promoties/boekentanken.html


Hulpouders 

Fijn dat al 35 gezinnen op dit moment de 

vragen lijst hebben ingevuld. Als u de lijst 
nog niet heeft ingevuld kunt u via onder-

staande link het formulier digitaal invullen. 

We willen vragen aan alle ouders om het for-
mulier in te vullen. U kunt ook invullen dat u 

niet kunt helpen.   

U kunt ook een papieren versie ophalen in 

het halletje. Deze kunt u inleveren bij juf 

Renske.  

Tussenschoolse opvang 

Na de zomervakantie zijn we van start 

gegaan met TSO-assistent. Via deze web 

site kunnen ouder zich inschrijven voor 

de TSO. Aan het eind van de maand ont-

vangen ouders een factuur voor de TSO 

momenten waarbij hun kind aanwezig 

was. Het strippenkaartensysteem komt 

hiermee te vervallen. Deze week hebben 

sommige ouders een brief ontvingen met 

de vraag openstaand saldo over te ma-

ken. Andere ouders ontvingen een brief  

met de vraag het bankrekeningnummer 

en de tenaamstelling met ons te delen zo-

dat we het openstaande tegoed over kun-

nen maken. Half september zal de maand 

de maand augustus worden geïncas-

seerd. Vanaf begin oktober zal het incas-

seren plaatsen vinden aan het begin van 

de maand.  

Informatieavond 
Op dinsdagavond 18 september a.s. orga-

niseren wij samen met de OR en MR de 
jaarlijkse informatieavond. Ook dit jaar 

organiseren wij weer twee rondes work-
shops. Binnenkort ontvangt u de uitnodi-

ging voor deze avond. U kunt de volgende 

workshops bezoeken: 

 Kleuters 

 Voorgezet onderwijs 

 Blink! 

 Kinderfysiotherapie  

 Groep 3 

 Chromebooks 

 Schoolmaatschappelijk werk 

 Engels 

 Lees/mediacoach 

Tijdens de pauze is er de mogelijkheid 

verschillende informatie tafels te bezoe-
ken. Komt u ook op 18 september? Vanaf 

19.20 uur staat de koffie en thee voor u 
klaar. 

Na de zomervakantie zijn er twee stagiai-

res in onze school van start gegaan. In 
groep 1/2 loopt Simone Peterse stage en 

in groep 3/4 Léon Huisinga. In de volgen-
de nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. 

In de komende periode lopen naast Simo-
ne en Leon ook een aantal oud leerlingen 

een snuffelstage. 

Stagiaires 

Afgelopen dinsdag deed zich een storing 
voor in de app van Social schools waardoor 
een aantal ouders erg veel berichten ontvin-
gen via de app. Na de eerste signalen heb-
ben we meteen contact gezocht met de be-
heerder. Hieronder vindt u de reactie van 
de beheerder van deze app. 

 

Inmiddels hebben we het uitgezocht; het pro-
bleem ontstond door een zeldzame samenloop 
van omstandigheden (er was tijdelijk een storing 
in de app) waardoor de meldingen steeds op-
nieuw verstuurd werden. 
We zijn bezig met een update om te voorkomen 
dat bij een storing van een (onderdeel van) het 
platform de meldingen steeds opnieuw gestuurd 
worden. 
 
De ouders kunnen de app weer installeren. Nog-

maals onze excuses voor het ongemak.  

Storing Social  
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Kalenderactiviteiten 

 

 18 september  informatieavond 

 20 september  ontruimingsoefening 

 1 oktober  podiummiddag 

 2 oktober  koffiemoment Thema: zorg 

 11 oktober   MR overleg 

 3 t/m 11 oktober Kinderboekenweek 

 22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 29 oktober  Studiedag (leerlingen vrij) 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 september 


