
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

In de zomervakantie is er 

keihard gewerkt: alle muren zijn wit gespoten, alle vloeren zijn vervangen, hier en 

daar is een muur behangen, en de hal is voorzien van een houten rand van 

gerecycled pallethout. Van het geld dat we hebben opgehaald bij de 

zelfgemaakte markt hebben we ander (tweedehands) meubilair gekocht: 6 

klaptafels, 25 groene stoelen, 6 grote planten in bloempotten en 8 nieuwe bankjes.  

Na een heerlijke zomervakantie waren alle leerkrachten, ouders en  leerlingen  

afgelopen maandag weer op school. We zijn gestart op het plein waar we na een 

kort praatje van Marian de school hebben laten openen door Luuc en Leon, de 

jongste leerlingen van onze school. Daarna kon iedereen de school van binnen 

bewonderen. Zowel de kinderen als de ouders waren net zo positief als wij! Ik wens 

ons allemaal een heel fijn schooljaar toe!  
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In Groep 1-2 is juf Anca gestart. Zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag. 

Omdat juf Anca ook Daltoncoördinator is, wordt zij om de week vervangen door juf 

Bianca. Juf Jacqueline werkt donderdag en vrijdag. In groep Oranje is ook een 

stagiaire, ze heet juf Simone en zal er het hele jaar zijn. Er zijn 3 nieuwe leerlingen 

gestart in groep Oranje: Lilou, Sjoerd en Sophie – welkom op school! 

In groep 3-4 is juf Bianca gestart. Zij werkt op maandag en dinsdag. Juf Marloes is er 

woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Alexia is onderwijsassistente en  is aanwezig 

op maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend. In groep 3-4 zijn nieuwe 

leerlingen gestart: Ivy en Numi. Veel plezier op school! 

Groep 5 wordt bemand door juf Lisette en juf Corine. Juf Lisette is er maandag en 

dinsdag, juf Corine de andere dagen. 

Groep 6 is gestart met juf Samantha. Zij is er op maandag en dinsdag. Juf Marlies op 

woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Rikke is stagejuf en komt elke woensdag en 

donderdag. 

In Groep 7 is meester Peter gestart. Omdat hij meegaat op HAPSkamp, heeft hij 

maandag en dinsdag gewerkt. Juf Vera, stagejuf, was er ook. 

In groep 8 is juf Ghislaine vol energie begonnen. Omdat zij voor de zomer een 

langere periode niet heeft kunnen werken, hebben we een invaller aangevraagd. 

Als juf Ghislaine merkt dat het werken te veel energie kost, kan de invaller de klas 

overnemen. Juf Iris is zodoende aan het begin van de week (maandag, dinsdag, 

woensdag) in groep 8. Zodra dit niet meer nodig is, nemen we afscheid van haar. 

 

Gymrooster (zaal De Bijenkorf) 

Maandag   Groep 6 Samantha 08.30 – 10.00 

  Groep 5 Lisette 10.00 – 11.30 

Donderdag Groep 7 Peter 08.30 – 10.00 

  Groep 3-4 Marloes 10.00 – 11.30 

  Groep 8 Ghislaine 14.15 – 15.15 

Nieuwjaarsreceptie 

Zoals eerder aangegeven in eerdere nieuwsbrieven proberen we dit schooljaar iets 

nieuws uit: meteen de eerste woensdag houden we in de klas van uw kind een 

zogenaamde nieuwjaarsreceptie. De kinderen maken met de leerkracht hapjes en 

drankjes en wij zorgen ervoor dat u kennis maakt met alle ouders in de groep. We 

hopen veel ouders te mogen begroeten!  

De groepen 7 en 8 houden hun nieuwjaarsreceptie op een ander moment omdat 

hun leerkrachten op HAPSkamp zijn. 

 

Nieuwe methodes  



We hebben per 1 september een proefabonnement op Tussen hemel en aarde; 

Hemel en Aarde is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing in het 

basisonderwijs. Hemel en Aarde is anders en uniek. Hemel en Aarde daagt kinderen 

uit om zelf te ontdekken. Het is een eigentijdse en creatieve methode met een open 

karakter. Hemel en aarde bevat ook kunst, drama en filosoferen voor een bijzonder 

moment in de klas. Hemel en Aarde helpt leerkrachten om een sfeer van openheid 

en betrokkenheid te realiseren. Voor  meer info: www.hemelenaarde.nl 

Voor schrijven gebruikten we altijd de  methode Zwart op Wit. De uitgever gaat op 

termijn stoppen met deze methode en daarom zijn we gaan kijken naar een andere. 

In groep 3 gebruiken we Veilig Leren Lezen en de bijpassende schrijfmethode is 

Pennenstreken. Deze hebben we aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8. Schrijven is 

in tegenstelling tot wat veel mensen denken een vak; het bevordert oa de 

samenwerking tussen de hersenhelften. Onze visie is dat het handschrift van een 

leerling snel, geautomatiseerd en leesbaar moet zijn. Wilt u meer lezen? 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken?gclid=EAIaIQobChMI4__8t_uP3

QIV1ed3Ch0Ivg3uEAAYASAAEgK4lPD_BwE  

 

HAPS 

   

Op 29, 30 en 31 augustus gaat groep 8 op HAPS-kamp. HAPS staat voor Het 

Apeldoorns Prehistorisch Spel. Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een 

prehistorisch dorp uit de ijzertijd. Een oase van eenvoudig leven die voor  

basisschoolkinderen alléén toegankelijk is door ‘een tijdreis te maken naar 500 voor 

Chr.’ Het Haps is opgezet als een educatief project waarbij de ontwikkeling van de 

mens en zijn invloed op de omgeving als uitgangspunt gebruikt wordt. In het leven in 

die tijd is intensief samenwerken, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en de 

nodige lef van het grootste belang. Het zijn deze elementen die deze tijdreis tot een 

onvergetelijke ervaring maken. Na afloop zullen de deelnemers verder door het 

leven gaan als Hapsburgers. Zij hebben ervaren dat, wie een toekomst wil hebben 

moet zijn verleden kennen. Het verblijf in het prehistorisch dorp is zowel een avontuur 

als een confrontatie met het ontbreken van hedendaagse “gemakken”. Koken 

boven open vuren, ’s avonds verlichting door olielampen en gezelligheid van het 

kampvuur. Juist het aangewezen zijn op de meest elementaire levensvoorwaarden 

vormt de rijkdom van een verblijf in deze prehistorisch setting. Zelf brood kneden, 

broodoven stoken, soep bereiden, het stoken van de nodige vuren (inclusief 

houthakken) en het verzorgen van de dieren zijn de activiteiten waarmee men een 

groot gedeelte van de dag mee doorbrengt. We wensen groep 8, juf Ghislaine, 

meester Peter en de begeleidende ouders veel plezier toe! 

http://www.hemelenaarde.nl/
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken?gclid=EAIaIQobChMI4__8t_uP3QIV1ed3Ch0Ivg3uEAAYASAAEgK4lPD_BwE
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken?gclid=EAIaIQobChMI4__8t_uP3QIV1ed3Ch0Ivg3uEAAYASAAEgK4lPD_BwE


Kanjer 

De startweek van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het 

schooljaar. De startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining 

zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de lessen 

op voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen 

ouders en school en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk informeren over 

wat er op de verschillende momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op school.  

Dit schooljaar zal elke groep 3 keer de gelegenheid geven aan ouders om een 

Kanjerles bij te wonen.  
 

Startgesprekken 

Op 13 en 18 september zijn er startgesprekken. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat alleen 

met de ouders, voor de groepen 5 t/m 7 voor ouders en kind. U ontvangt via onze 

app Social Schools een bericht en de mogelijkheid tot inschrijven. 

 

Belangrijke data 

29, 30 en 31 augustus Groep 8 HAPS 

29 augustus 11.30 – 12.30 Nieuwjaarsreceptie in de klas van uw 

kind 

31 augustus Studiedag groep 1 t/m 8 

13 en 18 september startgesprekken 

17 september schoolfotograaf 

26 september Facultatieve ouderavond 
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