
 

INFOBRIEF 10, november 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Hopelijk heeft u lekker genoten van de herfstvakantie. Inmiddels is er alweer een week school 

voorbij en komt Sinterklaas in zicht. Wat zal het weer een leuke tijd worden voor de (jonge) 

leerlingen. In deze infobrief enkele korte mededelingen. 

Op 6 november wordt er op een aantal scholen gestaakt in het land. Dit keer doen we niet mee met 

de staking, de kinderen worden dus gewoon op school verwacht. Wel vinden we dat er echt iets 

moet verbeteren en dat er werk gemaakt moet worden voor meer geld voor het onderwijs, een 

aantal zaken is echt nog niet op orde. Zo is het oneerlijk dat er salarisongelijkheid is tussen het 

voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. Ook is er nog steeds een groot lerarentekort en daar 

moet werk van gemaakt worden wil de kwaliteit van het onderwijs niet achteruit gaan. Etc. 

 

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! 
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun 

neus in de boeken?  

 

Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten 

die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. 

Lezen met Yoleo is ook makkelijk doordat de tekst wordt 

getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus.  

Neem eens een kijkje op https://www.yoleo.nl. Dit is een website en App waar 

kinderen gratis online boeken kunnen lenen en lezen. Kinderen kunnen gratis een account 

aanmaken en meteen online boeken lenen. 

  

Kunstweek is verplaatst 

We hebben besloten dat de kunstweek verplaatst wordt naar 
week 6 van 2020. Het thema van de kunstweek is alles dat te 
maken heeft met Rembrandt van Rijn en u zult die week heel wat 
kunstwerkjes kunnen bekijken die daarmee te maken hebben. 
Hiernaast is een schilderij van Rembrandt te zien, genaamd 
de brillenverkoper. 
 
 
De open avond van de kunstweek is donderdag 6 februari  
(en dus niet komende week).  

https://www.yoleo.nl/


 

 

 

Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we zijn er 

heel benieuwd naar. Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten (adjunct-directeur) 


