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Hopelijk heeft u allen een fijne Herfstvakantie gehad. 
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van recente ontwikkelingen.  

Studiedag 
Op 29 oktober stond er een studiedag op het programma.  
Het ochtendprogramma van deze studiedag stond in het teken van begrij-
pend lezen. Arsène Francot, expert begrijpend lezen, heeft deze ochtend ver-
zorgd. Tijdens deze inspirerende ochtend zijn verschillende onderwerpen be-
sproken. De relatie tussen woordenschatonderwijs, lezen met begrip en boei-
end onderwijs is besproken. Er zijn verschillende suggesties gedaan voor de 
lessen begrijpend lezen. 
Het middagprogramma ging van start met een leerling arena. Vanuit de leer-
lingen die zich hadden opgegeven middels een motivatiebrief zijn 7 leerlingen 
gekozen die mochten deelnemen. De leerlingen voerden een gesprek over 
begrijpend lezen, geleid door een leerkracht.  
De overige medewerkers luisterden alleen naar alles wat de kinderen vertel-
den. We bedanken de aanwezige leerlingen voor hun waardevolle bijdrage. 
Het team heeft in tweetallen een les begrijpend lezen voorbereid waarin zij 
nieuwe inzichten hebben verwerkt.     
Op 30 oktober is Arsène Francot in elke groep die les komen observeren. 
Alle lessen zijn meteen besproken met de leerkrachten.  
   

Groep 1/2 

Eind september heeft Silvia aangegeven te zijn benaderd door een andere 
werkgever. Deze werkgever biedt haar een baan in de buurt van haar woon-
plaats. Silvia stopt per 1 december 2018. Midden oktober was er een interne 
oplossing gevonden voor de ruimte die ontstaat na Silvia haar vertrek. Wij 
bedanken Silvia voor de periode dat ze op onze school heeft gewerkt. 
 

Afgelopen dinsdag heeft Monique van Essen aangeven ook van start te gaan 
bij een andere werkgever. Dit zorgt ervoor dat er een andere oplossing moet 
worden gezocht. 
Als reden voor haar vertrek geeft Monique aan: “Na tien jaar met veel plezier 
te hebben gewerkt voor Stichting Fluvium, is het tijd voor een nieuwe uitda-
ging en een andere werkgever.”  Monique stopt per 1 januari 2019. Jammer 
dat Monique de PWA gaat verlaten. Uiteraard gunnen wij Monique een nieu-
we uitdaging en wensen haar hierin het beste. 
 

Dit zorgt voor een vacatureruimte van 4 dagen. De directie onderzoekt op dit 
moment de verschillende mogelijkheden (intern en extern). Volgende week 
zal er een vacaturetekst worden verspreid. 
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Kalenderactiviteiten 

 16 november  start week van de media

    wijsheid 

 21 november  groep 3/4 samen lezen met 

    ouders. 

 22 november  MRvergadering 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  16 november 


