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Geachte ouder(s),
Welkom
Floris Akkerman is de afgelopen week begonnen in
de instroomgroep. We heten hem van harte welkom
en wensen hem een goede en leerzame tijd toe bij
ons op school!
Eveneens een hartelijk welkom aan May-Britt Kooiker
(en gezin). Door de verhuizing komt zij van de Willem
de Zwijgerschool naar onze school. Na de
kerstvakantie begint ze in groep 3.

Per les staat er één strategie centraal, deze wordt
door
de
leerkracht
voor
gedaan
(ingeoefend/modellen), waarna de leerlingen in
groepjes de tekst verder ‘verwerken’ en aan het eind
van de les het kort besproken wordt.
Schoolplein
Onttrokken aan het oog wordt er achter de school
hard gewerkt aan het laatste stuk van het
kleuterplein. Hieronder een aantal impressiefoto’s.

Personeel
Al ruim een aantal weken is juf Mensink weer terug
van haar verlof, van harte welkom! Dat betekende
een einde van de werkzaamheden van juf Veijer in
groep 2 op de woensdagen. We zeggen juf Veijer
hartelijk dank voor haar trouwe en betrokken inzet
bij het totale schoolgebeuren in de afgelopen jaren.
Juf Jolanda (Mateboer-de Witte) meldde onlangs dat
zij en haar man in juni hun tweede kindje verwachten.
We wensen haar een voorspoedige zwangerschap
toe!
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar hebben we u de
namen genoemd van de stagiaires die dit schooljaar
bij ons op school zijn. Er heeft een wijziging
plaatsgevonden. Fennaly Coster loopt stage op onze
school (in ieder geval één periode) én op de Willem
de Zwijgerschool. En Martine Mulder is er als
stagiaire bij ons bijgekomen.
Ondergetekende is begonnen aan het tweede
leerjaar van de opleiding Leidinggeven aan het
Windesheim. Dit betekent dat hij in verband hiermee
vanaf nu de dinsdagen niet op school zal zijn.
Nieuwsbegrip
14 december krijgen de leerkrachten van groep 4 tot
en met 8 klassenbezoek in het kader van het geven
van de lessen van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is de
methode die wij gebruiken voor begrijpend lezen. Dit
gebeurt aan de hand van het nieuws van de dag.

Deze methode gebruikt verschillende leesstrategieën
om een tekst beter te leren begrijpen. Deze
leesstrategieën zijn: voorspellen en voorkennis
activeren,
samenvatten,
ophelderen
van
onduidelijkheden, vragen stellen en verbanden
leggen.

Kerst- en eindejaarsbijeenkomst
Op de laatste vrijdagmiddag van het schooljaar staan
we met alle leerlingen stil bij Kerst en het einde van
het kalenderjaar. De leerlingen zijn dan om 14.30u
vrij.
Om de onderlinge betrokkenheid met u als ouders te
vergroten, nodigen we jaarlijks de ouders van de
leerlingen van groep 5 uit om bij deze bijeenkomst
aanwezig te zijn. Zo komen alle ouders in de loop van
de jaren aan de beurt. De ouders van de leerlingen

van groep 5 ontvangen hierover nog nadere
informatie.
Actie Bond tegen het Vloeken
Afgelopen week hebben we de actie van de Bond
tegen het Vloeken (KlasseTaal) afgerond. De actie
heeft het mooie bedrag van
3469 euro opgebracht!
Waarvoor hartelijk dank!!
Het geld zal besteed worden
voor het aanstellen van een
derde scholenwerker.
Voedselpakkettenactie HCR
Gisteren zijn de gevulde dozen met houdbare
artikelen opgehaald van school. Dit jaar was er een
mooie opbrengst voor de mensen in Roemenië die in
grote armoede leven. Hieronder ziet u een foto van
de opbrengst.

Contactavond - rapporten
Op donderdag 14 en dinsdag 19 december zijn er de
contactavonden t.a.v. de resultaten en ontwikkeling
van uw kind(eren). Denkt u aan het tijdig inleveren
van het antwoordstrookje? Alvast hartelijk dank!
Groep 3 tot en met 8 krijgen vrijdag 22 december
het rapport mee naar huis. Groep 1 en 2 krijgen dit
jaar voor het eerst twee keer per jaar een rapport
mee. In groep 1 en 2 hebben we gekozen voor een
andere inhoud van het rapport die meer aansluit bij
de leerlijnen die gevolgd worden in deze groepen.
Om een goed en compleet beeld te kunnen geven
van de ontwikkeling op de leerlijnen in combinatie
met de CITO LOVS-toetsen wordt het eerste rapport
meegegeven in februari.
Ingezonden brief - verkeersouder:
Geachte ouders,
Graag wil ik even uw aandacht vragen voor het
parkeren bij de school. Als het regenachtig weer is, is
het erg vol rondom school. Wilt u erop letten dat u
zoveel mogelijk in de parkeervakken voor de school
parkeert, en aan de steeg naast de school?
Gelieve niet parkeren aan de overkant van de weg!
Dit wil ik met name noemen omdat ik een poosje
terug zag hoe gevaarlijk dat kan zijn, omdat kinderen

soms onverwachts zelf kunnen gaan oversteken.
Laten we met z`n allen ons inzetten voor een veilige
schoolomgeving!
Loopt u desondanks nog tegen gevaarlijke situaties
aan, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Graag wil ik ook een hartelijk compliment maken dat
zoveel leerlingen een veiligheidshesje dragen! Heel fijn
dat onze leerlingen zichtbaar zijn op weg naar school!
Met vriendelijke groet,
Annekie Dunnink (verkeersouder)
Schoolkrant
In de laatste schoolweek hopen we de schoolkrant
mee te geven.

Belangrijke data
Contactavonden – 14 en 19 december
Eindejaarsbijeenkomst – 22 december
Kerstvakantie – 25 december-5 januari
Luiscontrole – 12 januari
Scholing EDI – lln. ’s middags vrij – 15 januari

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact
op te nemen met de school.
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman

