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INFO  26 
 

06- 03-2020 

  
In dit nummer  
 app en nieuwe website 

 nieuwe wereldburger 

 nieuwe juf 

 buitenspeelmateriaal gezocht 

 voorbereiding schooltoernooi 

 aanleren cijfers en letters 

 Rubenskitzbent op 3 april 

 rt-inloop 
 

 
 

recies vijf jaar geleden gingen we van een maandelijkse papieren INFO naar een wekelijkse 
digitale INFO. En de ontwikkelingen op communicatiegebied gaan door… deze week ging onze 
nieuwe website de lucht in en introduceerden wij onze eigen app!   

 
De app is inmiddels honderden keren gedownload en duizenden keren 
opgestart. Circa 200 ouders maakten al een eigen log-in aan, gekoppeld 
aan hun kind of kinderen. Zo kunnen alleen zij bij het “klasboek” van de 
groep van hun kind en bij de “persoonlijke inbox”.  
U hoeft zich maar één keer te koppelen aan uw kind(eren). De overgang 
naar een andere groep na de vakantie, gaat automatisch. Als uw kind van 
school gaat, wordt de inlogmogelijkheid automatisch verwijderd.  

 
Alleen mensen die de geboortedatum van een kind kennen in combinatie met de laatste vier cijfers 
van het burgerservicenummer (bsn), kunnen zich koppelen aan het betreffende kind. Als een 
ouder/verzorger aangeeft dat er mensen zijn die wel over deze informatie beschikken, maar zich niet 
mogen koppelen, kan de school een blokkade instellen.  
 
De communicatie per app zal voor u en voor ons nog even wennen zijn, maar we hopen dat we al gauw 
kunnen vaststellen dat we tevreden gebruikers zijn.  
 

Heeft u de app nog niet geïnstalleerd en nog geen inloggegevens aangemaakt? Doet u dat dan snel, 
want het wordt hét communicatiemiddel van onze school!  
 
Om toegang tot de app te krijgen, downloadt u “de Basisschool App” in de AppStore (iOS) of de Google 
Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op “Ga verder”. Vervolgens zoekt en 
selecteert u de schoolnaam en zo installeert u onze app op uw telefoon. 
 
Daarna krijgt u de vraag om een login aan te maken. U klikt op “vraag een inlog aan”. Vervolgens vult 
u uw eigen gegevens in en vult u de laatste vier cijfers van het bsn en de geboortedatum van uw kind 
in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw 
account. 
Uw wachtwoord ontvangt u op uw e-mailadres. Controleert u uw spambox, als u de mail niet kunt 
vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen en heeft nu toegang tot alle buttons in de app. 

 
 
 
Vragen of opmerkingen? Wij horen het graag!   
 

P 
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Tip! 
 
Al ontdekt dat u de kalender in de app (via “filter” rechtsboven) kunt importeren naar 
uw eigen agenda op de telefoon? Handig, toch? 

 
 
     

Nieuwe wereldburger!  
 
Naomi van Dijk heeft op zondag 1 maart haar tweede dochter 
op de wereld gezet! Zij heet Maan. Mamma, pappa en grote 
zus Fenne, zijn heel blij en trots. Wij wensen hen veel geluk!  

 
 
 
 
Nieuwe juf! 
 
Deze week is Marjolein Gudde gestart op onze school. Zij staat op dinsdag en 
woensdag in groep 6, als parallelcollega van Cathy. Vanaf aanstaande maandag is 
zij daarnaast iedere maandag in groep 8 te vinden, als Peter zijn vrije dag heeft. 
Veel succes, Marjolein!  
 
 

 
Buitenspeelbak Kruidenlaan 
 
Na een lange tijd van vies weer,  hopen we dat het mooiere weer er snel 
aankomt. In afwachting hiervan gaan we de bak op de Kruidenlaan 
aanvullen met nieuw buitenspeelmateriaal. 

Indien u nog spullen in uw schuur of garage heeft waar niet meer mee wordt gespeeld, dan kunt u ons 
hier heel blij mee maken! Te denken valt aan tennisballen, (voet)ballen, hockeysticks, springtouwen. 
Deze mag u inleveren bij een leerkracht op de Kruidenlaan.  
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Namens alle leerkrachten op de Kruidenlaan, 
Liselotte van Houwelingen 

 
 
 
Voorbereiding op schaaktoernooi 2020 begonnen! 
 
Dinsdag 3 maart hebben we een eerste oefenmoment gehad voor het schaaktoernooi. Zesentwintig 

enthousiaste kinderen zijn de strijd met elkaar aangegaan. Dit gaan zij nog twee keer doen, 
namelijk op maandag 9 en 16 maart tussen de middag. Deze dagen moeten zij dus een 
lunch meenemen.  
Maandag 16 maart krijgen alle deelnemers een brief mee naar huis met daarin de laatste 
informatie over het toernooi. Het schoolshirt kan alvast klaargelegd worden, zodat het niet 
vergeten wordt op 21 maart! 
 
Liselotte en Hendy 
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RT-inloop voor groep 7 en 8 
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra ondersteuning 
te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van 15.45 tot 16.15 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 dinsdag 10 maart / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 12 maart / locatie Rubenshof / rekenen 

    

Aanleren van cijfers en letters (zie paragraaf 4.3.2 van onze schoolgids op de website) 
 

Veel kinderen kennen de cijfers 1 tot en met 10 al als zij in 
groep 3 komen. Sommigen kennen bepaalde letters ook al. Er 
zijn ouders die thuis een begin maken met het aanleren van 
symbolen. Dat is heel begrijpelijk, maar het kan voor 
verwarring zorgen. Als uw kind thuis bijvoorbeeld de E leert en 
op school de e, dan wordt het alleen maar moeilijker. Dat geldt 
ook voor de cijfersymbolen. 
 
Op school leert uw kind ook om de letters op een bepaalde 
manier uit te spreken. Het woord reus bijvoorbeeld wordt 
spellend niet uitgesproken als er-eu-es, maar als rr-eu-ss. 
 
Wij verzoeken u de door ons gebruikte symbolen en uitspraak 
zoveel mogelijk te volgen. Op school wordt geschreven met 
een driekantig potlood en met een vulpen. 
 

  
 
 

 
 
 

Rubenskitzbent treedt binnenkort op! 
 
De Rubenskitzbent is onder leiding van meneer Paul weer een optreden aan het 
voorbereiden! Tijdens de weeksluiting op vrijdagmiddag 3 april zullen zij een mooi 
(en voor het eerst meerstemmig!) nummer ten gehore brengen… Night Train 
Blues. U bent van harte welkom om onze muzikale “kitz” te zien, te horen en te 
bewonderen.    
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