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Beste ouders/verzorgers, 
De eerste schoolweken zitten er alweer 
op. Het nieuwe rooster vindt zijn weg 
binnen de school en we zijn met elkaar 
best trots op hoe de kinderen dit 
oppikken. Natuurlijk horen we graag van 
u persoonlijk hoe u dit ervaart. 
Ook hebben de eerste vertel-het-mij-
gesprekken weer plaatsgevonden. Op 
deze manier starten we het 
schooljaar samen met u als 
ouder/verzorger voor een 
goede begeleiding van uw kind. 
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen 
en/of opmerkingen hebben dan horen we 
dat graag van u.  
 
EVEN VOORSTELLEN: 
Ik ben Nabila Hamdan. Ik ben de moeder 
van Marah uit groep vijf en kom uit Syrië. 
Ik ben drie jaar geleden met mijn gezin 
naar Nederland gekomen. Ik werkte 
vroeger als wiskunde docent met kinderen 
in de leeftijd van 12 en 13 jaar . Ik ben op 
maandag en dinsdag in groep 8 om mijn 
taal te verbeteren en te helpen in de klas. 
 
Hallo mijn naam is Jet Brienesse en ik ben 
18 jaar oud. Ik loop stage bij groep 1 / 2 op 
de donderdag en vrijdag. Ik zit op ROC 
Midden Nederland in Utrecht in het 2e 
leerjaar, ik volg mijn opleiding versneld 
dus dat betekent dat ik eind januari 
afgestuurd ben, ik loop hier dan ook stage 
tot eind januari. 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Özge en ik 
ben de nieuwe stagiaire van groep 5/6. Ik 
ben 17 jaar oud en volg de opleiding 
onderwijsassistente in Utrecht.  

Momenteel zit ik in mijn examenjaar, 
waardoor jullie mij vaak zullen zien op de 
woensdag, donderdag en vrijdag! Hiervoor 
heb ik stage gelopen op het Mozaïek en de 
Wilgenhoek in Leerdam. Zelf woon ik ook 
in Leerdam samen met mijn ouders en een 
lieve katje. Ik kijk er heel erg naar uit om 
samen met de leerkrachten en de 
kinderen er een leuk jaar van te maken.  
 
Mijn naam is Ilse van der Vegt, ik ben 18 
jaar oud en volg de opleiding 
onderwijsassistent en zit nu in mijn laatste 
leerjaar. De opleiding volg ik bij het ROC 
Rivor in Tiel. Jullie kennen mij misschien 
van vorig schooljaar toen liep ik in groep 
1/2 op de maandag en dinsdag bij juf 
Betsy stage. 
Dit jaar ben ik er op de maandag, dinsdag 
en donderdagochtend in groep 3/4 bij juf 
Marijke. 
 
HVO/GVO 
Tot onze grote spijt is het toch niet gelukt 
een docent te vinden die op onze school 
de hvo-lessen kan verzorgen. Er is ook hier 
een tekort aan docenten!  
Gelukkig is juf Tineke afgelopen woensdag 
wel begonnen met haar lessen voor GVO. 
De leerlingen die voor de zomervakantie 
via een brief hebben doorgegeven dat zij, 
mocht HVO niet doorgaan, graag GVO 
lessen willen volgen zijn bij de les van juf 
Tineke aangeschoven. 
 
 
 

                                         



       

 
   

 
 

 
BOUWVERKEER RONDOM DE SCHOOL 
Zoals u misschien al heeft gemerkt zijn er 
bouwwerkzaamheden aan de Van 
Langerakstraat vlakbij school. 
 
Aangezien het bouwbedrijf 
onoverkomelijk ook met zwaarder 
vrachtverkeer de straat in zal moeten 
willen zij u als ouders/verzorgers 
meenemen in de veiligheid voor de 
kinderen op onze school: 

- D.m.v. verkeersbordjes Ouwehand 
Bouw geven zij de korte route aan 
richting bouwplaats. 

- De maximale toegestane snelheid 
in de Van Langerakstraat is 
30km/uur. 

- Op de hoek van het bouwterrein 
hebben zij de uitvoerderskeet 
geplaatst zodat zij arriverend 
transport direct signaleren. 

- Als toevoeging aan veiligheid in de 
Van Langerakstraat willen zij 
bijgevoegde ontwerpbord met 
waarschuwing voor schoolkinderen 
plaatsen op de kruising van de Van 
Langerakstraat en de MR. Martinus 
Beekmanstraat. 

 

 

 
BEELDCOACHING 
Beeldcoaching is één van de 
begeleidingsmethodieken die binnen 
O2A5 gehanteerd wordt om onderwijs zo 
goed mogelijk af te stemmen op de 
leerlingen. De methodiek wordt 
voornamelijk ingezet om leraren te 
ondersteunen bij hun onderwijstaak. (o.a. 
bij vragen rondom leerlingenzorg, 
professionalisering van de leraar, vragen 
rondom onderwijsvernieuwing, et cetera). 
Binnen O2A5 is onze interne coach tevens 
als beeldcoach aan onze scholen 
verbonden. Zij maakt korte video-
opnamen in de klas en bespreekt deze 
vervolgens na met de leraar.  
De beeldcoach hanteert een beroepscode, 
waarin onder andere staat dat de 
gemaakte opnamen voor intern gebruik 
bedoeld zijn en niet voor andere 
doeleinden gebruikt zullen worden.  
Indien de methodiek wordt ingezet bij 
specifieke begeleidingsvragen van één of 
meer leerlingen, dan worden de 
ouders/verzorgers hiervan in kennis 
gesteld en om toestemming gevraagd.  
De beelden worden gebruikt voor 
professionalisering en worden niet 
gepubliceerd. Wanneer het 
begeleidingstraject is afgesloten worden 
de beelden gewist. Het maken van video-
opnamen blijft hiermee binnen de 
regelgeving van AVG (Europese 
privacywetgeving). 
 

 
 
 
 
 
 



       

 
   

 
 

INTEKENLIJST 
In alle klassen hangt een intekenlijst met 
activiteiten door het jaar heen waar we 
uw hulp voor nodig hebben. U kunt zich 
hierop inschrijven! 
 
KALENDER 
Week 39 
Vertel-het-mij gesprekken   
20 september 
schoolfotograaf 
25 september 
Start verkoop kinderpostzegels   
2 oktober 
Start Kinderboekenweek 
11 oktober             
Einde Kinderboekenweek 
(Boekenmarkt, dus verzamel die boeken 
maar alvast:-) Verdere info volgt  
3, 10 en 17 oktober   
racketspelen voor groep 1/2 
21 t/m 25 oktober      
Herfstvakantie  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
 


