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Nieuwsbrief september-oktober 2019 

Van de directie. 

Het schooljaar zijn we goed begonnen. Iedereen is met veel enthousiasme gestart en de nieuwe 
collega’s ‘horen er al helemaal bij’. De laptops voor groep 4 t/m 7 zijn in gebruik genomen en we zijn 
bezig om te bekijken welke mogelijkheden we (naast de nieuwe rekenmethode) hiermee verder 
kunnen toepassen.  
 
Schatkist 
In de kleutergroepen zijn we gestart met de nieuwe methode ‘Schatkist’. Deze methode leert 
kleuters in een rijke omgeving ontdekken. Door het gebruiken van deze methode werken we 
doelgericht aan de brede ontwikkeling in groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod; 
taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie, 
wetenschap & technologie. 
Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en het vriendje van de kinderen. Schatkist werkt 
met ankers. In elk anker legt Pompom de kinderen een ‘probleempje’ voor. Vanuit deze centrale 
probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Dit verzekert samenhang 
tussen alle activiteiten. De activiteiten zijn dus geen losse lesjes, maar vormen één samenhangende 
spel- en leercontext. 
De activiteiten in Schatkist stimuleren de 21e-eeuwse vaardigheden. Zo zijn diverse coöperatieve 
werkvormen in de activiteiten verwerkt. Op die manier verkennen de kinderen met elkaar een 
probleem en bepalen ze samen de oplossing. De kinderen zijn creatief, gaan samenwerken en leren 
met het verwerken van informatie om te gaan. 
Inmiddels hebben we het eerste anker achter de rug en alle karakters zijn inmiddels aan de kinderen 
voorgesteld. De leerkrachten en kinderen zijn erg enthousiast en kijken met veel plezier uit naar het 
volgende anker! 
 
Nieuwe rekenmethode 
In groep 3 t/m 7 zijn we dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode ‘ Wereld in getallen 5’. De 
methode is opgebouwd via een dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en 
automatiseren. De leerkracht behandelt elk onderwerp eerst in de instructie, zo vaak als voor 
oriëntatie en begripsvorming nodig is. Daarna komt het onderwerp terug bij het zelfstandig oefenen 
en wordt het uiteindelijk door de kinderen geautomatiseerd. 
In groep 3, 4 en 5 wordt het fundament voor de rekenontwikkeling gelegd. Daarom start elke les 
gezamenlijk. Na het maken van de basistaken krijgt ieder kind eigen taken op hun eigen niveau. 
In groep 6, 7 en 8 werken we naar een passend eindniveau. Groep 6 is een overgangsjaar waarin aan 
het einde bepaald wordt welke route ze gaan volgen in groep 7 en 8. Vanaf groep 7 zijn de 
verwerking en de toetsen op twee niveaus. 
Vanaf groep 4 werken we digitaal, dit houdt in dat de kinderen na de instructie van de leerkracht en 
het maken van de basistaken aan de slag gaan met hun eigen taken op de laptop. Dit zijn taken, die 
door de leerkracht zijn klaargezet op het niveau van het kind. Doordat alle kinderen hun eigen laptop 
hebben, is dit gemakkelijk te organiseren. Groep 8 werkt dit jaar nog met de methode ‘Reken Zeker’. 
 
 
 



Parro 
Tevens gaan we gebruik maken van een nieuwe app om met u te communiceren. Deze app heet 
Parro en biedt voor u en ons veel voordelen. Meer informatie hierover leest u in de bijlage. Hierbij 
vragen wij u om, indien van toepassing, snel het strookje in te leveren. 

Van Team Handhaving. 

De schoolbel luidt. Een auto staat dubbel geparkeerd, er springt een kind uit terwijl een andere auto 
achteruit steekt. Op het voetpad fietsen kinderen slalommend langs  wandelaars om op tijd op 
school te komen. Herkent u dit ook? Het is een dagelijks en vaak gevaarlijk tafereel. Brengt u uw kind 
met de auto naar school? Parkeert u uw auto dan in een parkeervak in de omgeving en loopt u 
daarna met uw kind naar school. Gaat uw kind op de fiets? Laat ze dan afstappen bij het voetpad en 
vertrek iets eerder van huis, zodat ze rustig en zonder haast op school aankomen. 
Medewerkers van Team Handhaving surveilleren iedere dag bij meerdere scholen, verspreid over de 
stad. Zij letten op de veiligheid en leefbaarheid rondom de scholen. Team Handhaving spreekt 
automobilisten aan die verkeerd geparkeerd staan of stilstaan waar dit niet mag. Een overtreder kan 
een waarschuwing, dan wel een bekeuring krijgen. De boetes kunnen variëren tussen de 95 en 140 
euro. Ook fietsers op het voetpad worden aangesproken. Wist u dat honden niet op het schoolplein 
mogen komen? Handhavers letten hier ook op tijdens hun surveillance bij de scholen. 
Ziet u een onveilige situatie? U kunt een melding maken bij Team Handhaving, zodat de handhavers 
poolshoogte kunnen nemen en waar mogelijk maatregelen kunnen treffen. Deze meldingen kunt u 
telefonisch doen via 14079, of via de MijnGemeente App. Benieuwd naar wat Team Handhaving nog 
meer doet? Volg ze op Instagram, Twitter en Facebook via @THHZoetermeer.  

Van de Ouderraad. 

Bijgaand ontvangt u een belangrijke brief in verband met de vrijwillige ouderbijdrage. Graag uw 
aandacht (en actie) hiervoor. 

Van SchoolMaatschappelijk werk. 

Vanuit Kwadraad wordt er een pubercursus gegeven. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Zie 
bijgaande flyer. 

Van de BSO. 

Wist u dat wij tegenwoordig 2 groepen hebben, de zilverstukken, daar zitten de kids van 4 tot 6 jaar, 
en de goudstaven. In deze groep zitten de kids van 7 tot 12 jaar. Het lijkt Duckstad wel! Zeker met de 
drie BSO-juffen: Kwik, Kwek en Kwak.  
We zijn weer volop bezig met het programma voor de herfstvakantie, waarin er een hoop geknutseld 
gaat worden en er heerlijke dingen op het menu staan om te eten. Het thema is " OUDHEDEN " 
Denkt u eraan de kinderen op tijd aan te melden!! In de mail van De 3 Ballonnen heeft u hierover 
bericht gekregen. 
Vindt u het leuk om de TSO ( tussen schoolse opvang) te komen doen bij ons, dan verwijzen we u 
naar de vacature in deze nieuwsbrief. Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega's!! 
Sandra, Joyce en Miriam. 

Van de Medezeggenschapsraad. 

Op 26 september jl. heeft de MR haar eerste vergadering gehad. De MR is nu compleet met drie 
leden uit het personeel, de leerkrachten Mireille Loomans, José Ammerlaan en Janet Jelsma – van 
Scheltinga. De vertegenwoordiging van de ouders wordt versterkt door Corné Santbergen. Wouter 
de Kwant (secretaris) en Jan van Zomeren (voorzitter) waren al lid. 
De eerste vergadering is vooral besteed aan het bespreken van wat wij van elkaar verwachten en 
hoe de samenwerking er het komende schooljaar uit moet zien. Verder is de planning van de 
verschillende besluiten die genomen moeten worden in het komende schooljaar besproken. John is 
als directeur altijd vaste gast in het eerste deel van de MR vergadering aanwezig en heeft ons 



bijgepraat over wat er allemaal speelt dit jaar en wat hij verwacht dat komen gaat. Binnenkort wordt 
ook het verslag van het vorige schooljaar van de MR gepubliceerd.   
Het is voor iedereen natuurlijk altijd mogelijk vragen aan de MR te stellen of onderwerpen aan te 
dragen. Je kunt daarvoor gebruik maken van het emailadres: mr@noordeinde.unicoz.nl. 

Van het Kinderdagverblijf. 

De 3 Ballonnen is benaderd door uitgever VOLGENS. Zij maken vlogs. Hun vlogs over werken doen zij 
met vlogster Lise met als doel om vanuit ‘employer branding’ te laten zien hoe bijzonder het is om te 
werken in een vakgebied of beroep. Zij gaan 1 aflevering wijden aan de kinderopvang. En de 
opnames vinden bij het Kinderdagverblijf plaats! Op dinsdag 15 oktober vanaf 14:00 uur komt 
vlogster Ilse naar het Kinderdagverblijf. Er worden opnames gemaakt (vlogs) om nieuwe collega’s te 
werven voor de kinderopvang. Wij mogen deze vlog ook gebruiken voor onze eigen werving. Daar 
gaan wij dus later mee aan de slag. 
 
Ook wij zijn bezig met het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee’. Wij hebben ons eigen reis- 
bureau gemaakt waar de grotere kindjes kunnen spelen. Daar kunnen zij een heerlijke vakantie 
boeken voor ons. Ook hebben we het erover gehad wat we allemaal meenemen op vakantie. Wat 
neem je eigenlijk mee als je op vakantie gaat? En hoe ga je op vakantie  (auto, trein, bus, vliegtuig)?  
Nu de herfst ook weer gaat beginnen zijn we ook al aan het knutselen voor de herfst. Wij gaan nu 
ook weer iedere keer naar de kleutergroepen toe om mee te doen met de Schatkist lesjes en wat 
genieten de kinderen daar van. 
Ook tijdens de kinderboeken week sluiten we aan bij school. De schrijver is langs geweest om over 
haar boek te vertellen dat vonden we wel erg leuk. 
 
 
 

Met vriendelijke groeten,  

team IKC Noordeinde 
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