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Leerlingenraad 
De leerlingenraad komt aanstaande dinsdag voor het eerst bij elkaar. Wij willen graag uitleggen welk 
doel wij hebben met de leerlingenraad. 
 
Doel van de leerlingenraad  
Leerkrachten denken veel na over wat goed is voor kinderen, hoe zij het beste leren, hoe zij zich het 
beste kunnen ontwikkelen. Maar hoe kijken de kinderen daar eigenlijk zelf tegen aan? Wat is voor de 
kinderen van belang? Het is belangrijk dat zij de kans krijgen om mee te denken.  
Hierbij gaat het om zaken die voor iedereen van toepassing zijn.  
Ingebrachte punten hebben als doel dat er iets verbetert.  
In de leerlingenraad wordt gesproken in een goede sfeer en de leerlingen denken er steeds aan dat de 
raad is opgericht in het belang van de school en de leerlingen.  
Je zit in de leerlingenraad niet specifiek voor jezelf maar voor je groep of voor je school. 
 
Iedere zeven weken is er een overleg. Dit komt neer op ong. 5 bijeenkomsten per schooljaar. 
 
Welke leerlingen zitten er op dit moment in de leerlingenraad 
Groep 5: Lieke, Mees, Eva 
Groep 6: Elvira en Dylan 
Groep 7: Yfke en Tijl 
Groep 8: Job en Lana 
 
Inspectiebezoek 8 oktober 
Op dinsdag 8 oktober heeft de inspectie onze school bezocht. Het bezoek is zeer positief verlopen en 
we hebben mooie complimenten gekregen over hoe we zaken met betrekking tot leerplicht, lestijden 
en absentiemeldingen behandelen en verwerken. Talentrijk werd een voorbeeldschool genoemd. 
We zijn blij en tevreden met het resultaat! 
 
Wist je dat….. over woordenschat?       
Om effectief te kunnen communiceren met andere mensen heb je een goede woordenschat nodig. Je 
woordenschat is verbonden met schoolsucces en begrijpend lezen. Ook het kunnen leren van teksten 
staat in verbinding met woordenschat en woordenschat heeft alles te maken met kunnen spreken, 
luisteren en lezen! 
 
Een goede woordenschat heeft ook een belangrijke rol bij de 
(vroege) leesontwikkeling. Onderzoek laat namelijk zien, dat de 
grootte van de woordenschat op driejarige leeftijd sterk 
verbonden is met het latere begrijpend lezen. (Hart & Risley, 2003) 

 

 
Fietscontrole groep 5 t/m 8 

De fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 worden op vrijdag 
18 oktober a.s. gecontroleerd door fietsenmaker Valk. Het is dus de 
bedoeling dat alle leerlingen hun fiets meenemen naar school deze 
vrijdag. Als blijkt dat de fiets in orde is, krijgt de leerling een sticker 
aangeboden. Leerlingen krijgen ook te horen wat er eventueel nog 
verbeterd kan worden aan de fiets. 
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Lokalen leegmaken vrijdag 18 oktober  
Elf ouders hebben zicht opgegeven om te komen helpen met het leegmaken van de lokalen. Erg fijn 
dat er zoveel ouders willen helpen! Alvast hartelijk bedankt! 
 
We willen de lokalen graag weer inpakken op maandagmorgen 28 oktober om 7.30 uur. Wij hebben 
hiervoor ook een agenda-item aangemaakt, zodat u kunt aangeven of u wilt helpen. De kinderen 
mogen op het plein spelen, onder toezicht van een pleinwacht. 
 
 Oudergesprekken zonder leerlingen (groep 1 t/m 7) en met leerlingen (groep 8) 
Na de vakantie staan de oudergesprekken gepland. U kunt zich hiervoor aanmelden via Parro vanaf 
maandag 14 oktober om 17.00 uur. De oudergesprekken kunnen plaatsvinden op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag.  
De leerkrachten kiezen zelf minimaal drie dagen uit om de gesprekken te voeren. (per groep) 
Er wordt ook één avond opengesteld, dan worden er gesprekken gevoerd tot 19.00 uur. 
 
De gesprekken van groep 7/8 worden op andere dagen ingepland, u krijgt hierover bericht van de 
leerkracht van groep 7/8. 
 
Heeft u vragen over de tijden, dagen en/of de gesprekken, dan kunt u contact opnemen met de 
leerkracht. 
 
KSW – muzieklessen 
Maandagmiddag a.s. komen medewerkers van de KSW op school bij de kinderen van groep 4 en 5, om 
hen kennis laten maken met muziekles. De kinderen krijgen dan een flyer mee met het aanbod van de 
KSW/BSO. Het aanbod geldt voor kinderen van groep 4 en 5 omdat zij de leeftijd voor deze 
muzieklessen hebben. Als uw kind niet in een van deze groepen zit en u bent toch enthousiast over 
het aanbod dan kunt u altijd even contact opnemen met de organisatie. 
 
Bericht van de commissie Talentrijk got Talent 
Op vrijdagmiddag 1 november staat van 12.30 tot 14.00 uur Talentrijks Got Talent -editie najaar-
gepland. In navolging van het afgelopen jaar, waarbij deze activiteit zeer enthousiast ontvangen werd, 
organiseren we dit schooljaar weer een najaar en een voorjaar editie. Bij dit podiumfestival kunnen 
alle kinderen die dit leuk vinden hun talent laten zien aan alle andere kinderen.  
Alles mag; dans, zang, een muziekinstrument bespelen, goochelkunsten, acrobatie, jongleren, een 
zelfgemaakt kunstwerk presenteren, een zelfgeschreven gedicht voordragen etc. etc.  
Kortom: laten zien waar hij of zij trots op is! We hebben enkele afspraken over een optreden:  
1. Maximale duur 3 minuten  
2. Iedereen zorgt zelf voor de materialen die nodig (kleding, benodigdheden, muziek etc.)  
3. Het moet op een podium binnen school uit te voeren zijn  
4. Je mag alleen of met een groepje meedoen  
5. Je mag deze keer meedoen óf in het voorjaar; dat mag je zelf weten  
Vanaf a.s. maandag hangt er een opgavelijst op het leerplein op de bovenverdieping. Daar kan uw kind 
zijn of haar naam (of bij een groepje alle namen) opschrijven. De sluitdatum is vrijdag 18 oktober. 
Deze week wordt dit alles in groep 3 t/m 8 besproken, maar dan bent u alvast op de hoogte.  
 
Met een vriendelijke groet, Commissie TGT; Marsha en Yvonne 
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Staking woensdag 6 november 2019 
Men spreekt over een staking in het primair onderwijs op 
woensdag 6 november 2019.  
Het is nog niet duidelijk of wij hier als school aan 
meedoen. Eerst zal de stichting overleggen over bepaalde 
keuzes en komt daarna met een voorstel en de daarbij 
behorende regelingen. Wij zullen u zo snel mogelijk op de 
hoogte brengen van eventuele ontwikkelingen en keuzes 
die wij gaan maken als team en als school.  
 
Ouderbijdrage 2019-2020 
Gisteren ontving uw zoon/dochter een brief over de (vrijwillige) ouderbijdrage van dit schooljaar. 
Graag uw aandacht voor deze brief en de eventuele handelingen die genomen kunnen worden. 
 
 
 
Dit waren de mededelingen van deze week. Ik hoop u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Heeft u vragen over bovenstaande of opmerkingen, dan hoor ik dat graag.  
Ik wens u alvast een fijn weekend en tot maandag! 
 
Vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jessica Gerritsen 


