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Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Dit is de nieuwsbrief in de nieuwe vorm. We vinden 

het fijn om u te informeren over wat er allemaal op 

school gebeurt.  

Onze nieuwsbrief bestaat altijd uit vier delen: 
Algemeen; 
Onderbouw; 
Middenbouw; 
Bovenbouw. 
Dit doen we zodat u gericht kunt lezen wat voor u 

belangrijk is en zodat u ook kunt lezen wat er in de 

andere bouwen speelt. 

Heeft u tips voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar 

kim.vanveelenhekmeijer@kruidenhoek.nl of 

etty.geertsma@kruidenhoek.nl.   

 

 

  

  

  

      

    

  

  

  

    

  

    

    

  

Wij wensen u veel leesplezier! 

  

  

Het Kruidenhoekteam   

  

  

Nieuwsbrief 
december 2021 

  

  

Belangrijke data:   

  

  

      

         

  

         

     

  

  

30 november:    schoen zetten 

3 december:      Sinterklaas; 12.30 uur uit 

6 december:      inloop tot 09.30 uur 

22 december:    kerstviering; info volgt 

24 december:    studiedag; kinderen vrij 

25 december t/m 9 januari:  
                             kerstvakantie 
 

mailto:kim.vanveelenhekmeijer@kruidenhoek.nl
mailto:etty.geertsma@kruidenhoek.nl


 

 

2 
 

  
  

 

Wist u dat: 

 

 de kinderen tijd genoeg krijgen om te eten en te drinken? 
 wij er echt de nadruk op leggen dat ze eten en drinken? 
 eten en drinken goed is voor de concentratie? 
 we gezond eten stimuleren? 
 we dat ook met de kinderen bespreken? 
 ze altijd tussendoor water mogen drinken? 
 als kinderen iets thuis niet zo graag lusten, dit op school echt niet anders is? 
 op woensdag alleen een pauzehap nodig is? 
 de kinderen vaak trots zijn op hun pauzehap of lunch? 
 we altijd handen wassen voor het eten? 
 en vaak ook erna? 
 kinderen soms eten ruilen? 
 als u dat niet fijn vindt, uw kind dat moet weten? 
 we de kinderen liever iets mee terug naar huis laten nemen, dan dat ze het 

weggooien? 
 u er dan meer zicht op heeft? 
 we tijdens de pauzehap vaak voorlezen? 
 we tijdens de lunch een filmpje kijken en daarna gezellig kletsen? 

 

 

Eten/drinken  
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De lat voor het rekenonderwijs ligt de afgelopen jaren steeds hoger. Taal is bij rekenen 

steeds belangrijker geworden en hierdoor worden de sommen complexer en de lessen 

anders. Het is mijn taak als rekenspecialist om ervoor te zorgen dat wij op de Kruidenhoek 

aan deze eisen blijven voldoen. Als specialist geef ik voorbeeldlessen rekenen, kom ik 

kijken bij collega’s en geef ik cursussen. Ik zorg ervoor dat de juiste rekenmaterialen 

aanwezig zijn, zodat het rekenen inzichtelijk blijft. Daarnaast is er aandacht voor rekenaars 

op alle niveaus. Tot slot zorg ik er ook voor dat het rekenonderwijs leuk blijft voor de 

kinderen, want wat je leert met plezier vergeet je nooit meer! 

Saskia (stamgroepleider Krachtige Kamille) 

 

 

 

Vanuit de 

rekenspecialist 

 

Vorig jaar is mij gevraagd of ik de taalspecialist wilde worden van de Kruidenhoek. Dat 
vond ik erg leuk. Taal is een middel tot communicatie en is belangrijk voor een goede 
sociale-, emotionele- en intellectuele ontwikkeling. Overal om ons heen is taal. 
Gesproken, geschreven of met gebaren. Ook op school zijn we heel de dag bezig met taal. 
Taal is altijd en overal.   
Als taalspecialist ben ik het aanspreekpunt voor de leerkrachten als er vragen zijn over 
taal. Vorig jaar zijn we gestart met de taalkast van Taal: doen!  
Dit schooljaar is de middenbouw begonnen met de leesmethode Actief Leren Lezen in 
groep 3 en 4 en we zijn in alle bouwen bezig met woordenschat.  
Eén keer in de 14 dagen ben ik een dag uitgeroosterd en mag ik heel de dag 
bezig zijn met taal. Ik kan dan kijken in de klassen en meedenken hoe materialen anders 
of beter ingezet kunnen worden. Maar ook zijn er administratieve taken.  
Met elkaar zorgen we ervoor dat het taalonderwijs op de Kruidenhoek nog leuker en 
beter wordt.  
 
Silvia (stamgroepleider Toffe Tijm en Lieve Lavendel) 
 

 

Vanuit de 

taalspecialist 
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Dit jaar ben ik druk bezig met het opzetten van goed onderwijs aan onze meer- en 

hoogbegaafden. Achter de schermen maak ik een protocol dat passend is bij ons 

onderwijs en onze visie, maak ik denksleutels passend bij de thema’s en ben ik de 

vraagbaak voor collega’s. Het plan is om ook de vraagbaak te zijn voor de meer- en 

hoogbegaafden. Deze leerlingen hebben soms een coach nodig. Daarnaast heb ik dit 

jaar ons team een cursus gegeven over hoogbegaafdheid. Wat is hoogbegaafdheid, 

welke gedragskenmerken passen bij deze groep kinderen en diverse theorieën over 

hoogbegaafdheid. Het team is heel enthousiast geworden en zijn anders gaan kijken 

naar de kinderen.  

Ook zijn wij dit jaar begonnen met het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid). 

De collega’s zijn begonnen met de eerste screening en langzamerhand worden er al 

vragenlijsten verstuurd naar ouders. Het kost ons dit jaar iets meer tijd om de ouders 

in te lichten, want het DHH is helemaal nieuw voor ons en we willen ons hierin goed 

verdiepen. Weet dat wij na het versturen van de vragenlijst, jullie niet vergeten. Het 

doel is om na de vragenlijst samen met de ouders in gesprek te gaan.  

U ziet dat wij als team in ontwikkeling zijn en blijven en dat wij ons hard maken voor 

alle leerlingen, dus ook de meerbegaafden. 

Kim (stamgroepleider Blije Basilicum) 

 

 

Vanuit de 

specialist 

meerbegaafdheid 
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Onze school heeft de jenaplanvisie en mijn rol als Jenaplanspecialist is om ervoor te 

zorgen dat we met het hele team de Jenaplanvisie behouden binnen de school. In 2019 

heb ik mijn Jenaplandiploma behaald. Ik geniet er elke dag weer van om te zien hoe de 

oudste kinderen in mijn stamgroep de jongste kinderen begeleiden. Ook word ik gelukkig 

van de gesprekken die er plaatsvinden. De Kruidenhoek is een school waar je leert 

samenleven.  

Gelukkige kinderen ontwikkelen zich het best. Het jenaplanconcept is gericht op de 

ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Op de Kruidenhoek leer je vaardigheden voor 

het leven. Jenaplan is een prachtconcept dat alles bevat waardoor kinderen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen op een manier die wij hen gunnen: gelukkige kinderen 

leren meer! Met de stamgroepen voeren we gesprekken, vieren we onze successen , 

spelen we samen en leren we van en met elkaar. Dit schooljaar neem ik u graag mee in 

alle Jenaplanontwikkelingen op onze school.  

Sahba (stamgroepleider Magische Munt) 

 

 

 

Vanuit de 

Jenaplanspecialist 
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Eén van de kernwoorden van de Jenaplanvisie is ‘samen’. Daarom vinden wij het als team 

ook belangrijk dat we samen denken en ook samen leren. Al sinds mijn eerste werkjaar 

vind ik het leuk om mij te verdiepen in het gedrag van kinderen en ook achter het gedrag 

te kijken. Dit schooljaar mag ik als gedragsspecialist in alle stamgroepen meekijken en 

meedenken als het gaat om gedrag en zorg. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat er in alle 

stamgroepen een veilige sfeer is. Dit doe ik door hulp en handvatten aan te bieden en 

samen met de stamgroepleiders tot een oplossing te komen. Ik heb hier enorm veel zin en 

houd jullie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen op school rondom gedrag.  

Sahba (stamgroepleider Magische Munt) 

 

 

 

Vanuit de 

gedragsspecialist 

 

 

Wij zijn de pestcoördinatoren op school. Als kinderen zich niet veilig voelen in de groep of 

op school, dan lossen zij dit allereerst op met de stamgroepleider. Het kan zo zijn dat het 

kind het fijn vindt om het ook met iemand buiten de stamgroep te bespreken. Daar zijn 

wij voor. Wij praten met de kinderen en helpen ze graag. Samen zorgen we ervoor dat alle 

kinderen gelukkig naar school komen! 

Sahba (stamgroepleider Magische Munt) 

Sebastiaan (Intern begeleider) 

 

 

 

 

Vanuit de 

pestcoördinatoren 
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Op 9 december krijgen wij bezoek van de onderwijsinspectie.  

In december 2020 hebben wij vol trots onze school aan de inspectie gepresenteerd. In 

het eindoordeel erkent en herkent de onderwijsinspectie de grote positieve stappen die 

wij hebben genomen, maar zij zien ook dat de laatste stappen in ‘zicht op ontwikkeling’ 

nog aandacht behoeven. Zij komen op 9 december onderzoeken welke ontwikkelingen 

wij het afgelopen jaar hebben doorgemaakt. 

Op zo’n dag gaat de inspectie in gesprek met o.a. de directie, intern begeleiding en 

leerkrachten. Ook gaan zij met leerlingen in gesprek. Onze leerlingen kunnen namelijk 

heel goed vertellen hoe zij onderwijs krijgen. Daarnaast gaat de inspectie ook in een 

aantal stamgroepen de lessen observeren. 

Wij hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de ontwikkelingen en kijken dan ook 

uit naar het bezoek. Wij houden u op de hoogte van het resultaat. 

 

 

 

 

Kwaliteitsonderzoek 

onderwijsinspectie  
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De eerste keer was het een leuke ervaring en 

het was ook fijn dat we over school konden 

praten. En bijzonder om er over te praten. 

En het was leerzaam en we willen er graag 

mee doorgaan. Het zijn hele leuke kinderen 

en we zijn allemaal heel zelfstandig. 

 

De volgende keer stellen wij ons voor. 

 

 

Kinderraad 

 

Het was leuk dat wij de bibliotheek mochten openen 

Dat was een grote eer. We gingen met ze allen het 

touw doorknippen en dat was fijn. We mochten 

ook gelijk een boek uitkiezen na een lange tijd. 

We zijn blij dat de bibliotheek weer open kan en 

iedereen lekker weer kan lezen. 

 

Liefs, de Kinderraad 

 

 

Opening 

bibliotheek 
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Tijdens de eerste MR vergadering hebben we kennisgemaakt met ons nieuwe lid, Gerard 

Herks. We zijn heel blij dat hij de MR komt versterken. Jaap Klinkhamer heeft de 

voorzittershamer overgenomen van Sander Boomman. Fijn dat Jaap dat wil doen. We 

hebben al eerder op gepaste wijze Sander bedankt voor zijn positieve inbreng als 

voorzitter. 

We hebben een fijne groep mensen en hopen met elkaar veel te betekenen voor de 

Kruidenhoek. 

De notulen van de MR kunt u vinden in de Kruidenhoekapp onder het kopje MR. 

In de volgende nieuwsbrief stellen wij ons voor. 

 

 

 

 

Vanuit de 
medezeggenschaps- 

raad (MR) 


