
 

  

 
 
 
Nieuwsbrief 6 – 13 december 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-Brengen & halen 
-Tevredenheidspeiling (herinnering) 
-Inzet Qrabbl 
-Traktaties 
-Kindmap mee 
-Herinnering kandidaatstelling MR 
(Medezeggenschapsraad) 
-Kerstviering 2022 en goed doel 
 

 
Brengen & halen 
Nu het weer donkerder, kouder en natter 
wordt, brengen steeds meer ouders hun kind 
met de auto naar school. Graag uw aandacht 
daarom voor enkele afspraken over het 
brengen en halen van uw kind(eren): 
 
-pas uw snelheid aan. Er kan zomaar ineens 
een kind oversteken of vlakbij uw auto 
‘opduiken’ 
-parkeer uw auto alleen in parkeervakken. 
Voor de garages mag u niet parkeren. Dit is 
alleen kiss&ride!  
-geef elkaar de ruimte en let op de 
haaientanden bij het fietspad. 
 
Helpt u mee om voor een veilige 
verkeersomgeving voor alle kinderen op 
school te zorgen? 
 

 
 
 
Tevredenheidspeiling (herinnering) 
In de vorige nieuwsbrief (nr 5) hebben we 
deze peiling toegelicht. Op 23 november 
kreeg u een toegangscode per e-mail. Als u 
zoekt op ‘tevredenheidspeiling’ komt dit 
mailtje naar boven.  
Graag brengen dit nogmaals onder uw 
aandacht. We zouden het erg waarderen als u 
de moeite zou willen nemen deze enquête in 
te vullen. Fijn dat er ook al ouders zijn die het 
ingevuld hebben (ongeveer 35%). Bedankt! 
 
Inzet Qrabbl 
Inmiddels hebben alle groepen al eens een 
Qrabble docent gehad.  
 
Qrabbl is een platform tussen scholen/BSO's 
en creatieve professionals. Van kunstenaars 
tot techneuten, van theatermakers tot 
artiesten. Qrabbl docenten zijn bevlogen 
vakmensen die goed zijn in wat ze doen en de 
leerlingen met veel plezier meenemen in hun 
wereld. Zij hebben wel een pedagogische 
achtergrond, niet altijd een didactische.  
Dit platform is opgericht om het lerarentekort 
tegen te gaan én om kinderen kennis te laten 
maken met hun creatieve talenten en 
mogelijkheden. Zo hebben kinderen in o.a. 
groep 5/6 een rap gemaakt, heeft groep 4/5 
met opblaasbare piano’s muziekles gehad en 
groep 7/8 geëxperimenteerd met allerlei 
soorten constructiemateriaal.  
Vooral planbare afwezigheid van leerkrachten 
proberen we zo op te lossen, als er geen 
vervangers zijn. Waardoor zo weinig mogelijk 
kinderen thuis komen te zitten. 
 
Traktaties 
Opnieuw een berichtje over de traktatie als 
uw kind jarig is. Natuurlijk is het dan leuk om  
 
 
 
 



 

  

 
 
te trakteren en iets uit te delen aan je 
klasgenoten.  
 
Wel willen we u vragen dit klein te houden. 
Helaas komen er nog steeds traktaties voorbij 
die echt veel te groot zijn, naast veel te veel 
snoep soms ook nog met cadeautjes erbij. Dit 
hoeft écht niet.  
 
Een doosje rozijntjes 
leuk ingepakt, een 
klein zakje chips, een 
mandarijntje met een 
dropveter als strik of 
een fruitreep zijn 
zomaar wat 
voorbeelden die prima zijn!  
 

(voorbeeld van verpakte rozijnendoosjes) 

 
Kijkt u anders eens op onderstaande link met 
veel leuke ideeën: 
https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-
school-25-gezonde-traktatie-tips  
 
Kindmap mee 
 

Gisteren is de kindmap 
weer meegegaan, 
waarbij naast het 
portfolio ook 
verschillende onderdelen 
van “Hart en Handen” 
gedeeld worden.   
  
 

 
 
U vindt in de kindmap:   
  

• Voor groep 4 t/m 8: spindiagrammen 
die de ontwikkeling op het gebied van 
creatief vermogen, leeraanpak en 
sociaal- emotionele ontwikkeling 
weergegeven. Dit is door de kinderen 
zelf in kaart gebracht, middels het IEP 
Hart en Handen zelf- evaluatie 
instrument. Bij de punten van de 
diagrammen staan de vaardigheden 
benoemd. Hoe groter de gekleurde 
punt, hoe meer uw kind vindt dat het 
bij hem/haar past.   

  
Leeraanpak - Bij dit onderdeel geeft uw kind 
aan hoe hij of zij:  
- omgaat met het plannen van opdrachten  
- opdrachten organiseert  
- denkt over het eigen doorzettingsvermogen  
- denkt over de motivatie om te presteren  
  
Creatief vermogen -  Hierbij geeft uw kind 
inzicht over zichzelf over de onderwerpen:  
- vindingrijkheid  
- nieuwsgierigheid  
- trots zijn op jezelf  
- jezelf (anders) durven zijn  
- interactie met anderen  
- outputgericht (hoe pakt uw kind een 
opdracht aan en wat verwacht het dat er 
uitkomt)  
  
Sociaal-emotionele ontwikkeling - Hier geeft 
uw kind een beeld over de aspecten:  
- Hoe ga je om met jezelf en anderen? (sociale 
vaardigheden)  
- Je eigen gevoelens herkennen en 
benoemen  
- Je inleven in de gevoelens van anderen 
(empathisch vermogen)  
- Je gevoelens een plek geven 
(zelfmanagement en beheersing van 
gevoelens)   
 

https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-school-25-gezonde-traktatie-tips
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• Een verslag van de juf(fen) over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van 
uw kind.  

  
Dit is door de leerkracht(en) geschreven op 
basis van observaties in en buiten de klas, o.a. 
tijdens klasactiviteiten, Kanjerlessen en vrije 
spelsituaties. Wij gebruiken als school het 
instrument “De Sociale Competentie 
ObservatieLijst” (SCOL). Dit is een 
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, 
welbevinden en sociale veiligheid.   
  

• Voor groep 1 t/m 8 spindiagrammen 
waarop de ontwikkeling van uw kind 
op het gebied van gym weergegeven 
wordt.   

  
De gymdocent van het Beweegburo schaalt 
de kinderen in op de volgende domeinen: 
turnen, spelvormen, bewegen op muziek, 
atletiekvormen, klimmen en klauteren en 
bewegen en regelen. Deze domeinen komen 
gedurende de gymlessen aan bod.   
  
Kindgesprekken  
In maart zullen er weer kindgesprekken zijn 
waarvoor u uitgenodigd gaat worden.   
Mocht u echter tussentijds vragen hebben of 
graag iets willen bespreken, dan kunt u 
contact opnemen met de leerkracht.  
 
Herinnering kandidaatstelling MR 
(medezeggenschapsraad): iets voor jou? 
In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen 
dat onze MR een nieuw lid zoekt vanuit de 
ouders, omdat de termijn van Saskia 
(oudergeleding MR) aan het eind van dit 
schooljaar afloopt.  
 
Daarom houden we eind januari 2023 
verkiezingen. We nodigen jullie als ouders uit  
om je kandidaat te stellen. Dat kun je doen 
door uiterlijk 16 december a.s. een e-mail te 
sturen naar mr.harten4@tangent.nl  

 
 
Wil je meer weten over wat de rol van MR-lid 
betekent? Spreek dan gerust Saskia, Rutger, 
juf Maartje of juf Ineke hier eens over aan. Ze 
vertellen je graag meer. We hopen op een 
aantal enthousiaste kandidaten!  
Hartelijke groet van de MR 
  
Kerstviering 2022 
Afgelopen woensdag 7 december heeft u een 
mailtje ontvangen met alle informatie over de 
kerstactiviteiten.  
Dit jaar vieren we Kerst op vrijdagmorgen 23 
december. Met een kerstontbijt op school, 
een kerstsamenzang in de aula en de 
kerstmarkt op het 
plein aan het einde 
van de ochtend. 
Hiervoor bent u van 
11.15 tot 12.15 uur 
van harte 
uitgenodigd.  
 
Ons goed doel dit jaar is Stichting het 
Vergeten Kind. Via deze website 
www.npo3fm.nl/kominactie/acties/bs-
harten4-kerstmarkt komt u op onze 
actiepagina waar u geld kunt doneren. Met 
elk bedrag dat u kunt missen zijn wij en de 
stichting blij! Alvast bedankt! 
 
De kinderen zijn om 12.30 uur vrij en begint 
de kerstvakantie! 
 
Geplande activiteiten:  
zie ‘Jaarkalender’ op de schoolapp 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij  
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