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We merkten dat het voor sommigen van u wat onwennig voelde, maar wij vonden het fijn om u afgelopen week 
weer in het schoolgebouw te zien bij de startgesprekken. We hoorden ook dit jaar weer van de leerkrachten hoe 
waardevol het is om aan het begin van het schooljaar al goed kennis te maken en u in de gelegenheid te stellen 
om te vertellen wat wij echt over uw kind moeten weten. 
Donderdag heeft de ouderraad heeft een knappe prestatie geleverd met de organisatie bij de schoolfotograaf. 

475 leerlingen zijn op de foto gegaan, klassenfoto’s en broer/zus foto’s gemaakt met slechts een kleine uitloop 

in tijd. Top. 

 
Fijn weekend. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 
 

 
LERARENTEKORT 
Helaas ontkwamen we er vandaag niet aan om een groep thuis te laten. Bij ziekte van de leerkracht kijken we 

altijd welke leerkracht die dag geen groep heeft of extra kan komen om in te vallen, lukt dat niet dan doen we 

een beroep op de invalpool. De leerkrachten van de invalpool echter worden steeds meer op scholen ingezet 

voor langdurige problemen waardoor ze minder beschikbaar zijn. Dit alles is ook een gevolg van het 

lerarentekort, waar alle scholen in de regio de gevolgen van merken. 

 

 

WEBSITE 
Op onze website kunt u onder het kopje Ouders ook het digitale 

verlofformulier vinden met daarbij een uitleg wanneer wij verlof 

mogen verlenen. 

En heeft u ook al eens op de knop geschiedenis van de school 

gedrukt? Drie oud-collega’s houden zich bezig met het opbouwen 

van dit deel van de website. Zij verzamelen materiaal vanaf de 

start van de school (1925) tot aan het huidige schooljaar, dus ook 

recente foto’s zijn zichtbaar.  

 

 
NPO-GELDEN-START LESSEN KUNSTFORM 
Het zal u niet ontgaan zijn dat alle scholen extra geld krijgen om de achterstanden die ontstaan zijn in 2 jaar tijd 

in te halen. Dat geld mogen we niet zomaar uitgeven, we moeten ons aan de voorwaarden houden en kiezen 

uit een ‘menu’ van toegestane activiteiten. 

Wij besteden een deel van het geld aan lessen van vakdocenten van KunstForm. Vanaf komende week krijgen 

alle groepen in principe 1x per week les in muziek, drama, Kid’s Moves (dans) of 

beeldende vorming. In totaal gaat het om 4 x 8 lessen, afwisselend op dinsdag en 

donderdag. De tijd die hiermee vrijkomt besteden de leerkrachten aan het samen 

voorbereiden van hun lessen of om bij elkaar in de klas te kijken. Hiermee willen we 

de kwaliteit van de lessen op een nog hoger plan brengen en met name de kinderen 

die meer kunnen voldoende uitdagen en aanbieden. En voor de kinderen is het 

prettig om na 1,5 jaar met deels online onderwijs en veel nadruk op de basisvakken 

nu ook weer les te krijgen in de andere disciplines en te ontdekken welke andere 

talenten ze hebben. 
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HAPPY HOMEWORK BIJLES 
Ook de samenwerking met Happy Homework is gestart. Leraarondersteuner Celeste Koster is vier dagen per 

week op school.Onder schooltijd ondersteunt zij de leerkrachten in de groepen 7 en 8 en zal zij met groepjes 

kinderen aan het werk gaan. Na schooltijd geeft zij bijles aan groepjes kinderen (uit groep 4-8). De kinderen 

worden in principe door de leerkrachten aangemeld en zullen gedurende 4 tot ongeveer 8 weken onder haar 

leiding werken aan hun eigen doelen. Denkt u dat uw kind hier ook baat bij heeft, geeft u dit dan aan bij de 

leerkracht van uw kind.  

 

  

START OPLEIDINGSSCHOOL  
Volgende week start onze opleidingsschool weer. Op donderdag starten de tweedejaars 

studenten in de middenbouw (groep 3-6). Nieuw dit jaar is dat sommigen ook als duo 

gekoppeld zijn aan een groep. Op 16 september starten ook de 1e jaars studenten in de  

bovenbouw. Vrijdag eens in de 14 dagen komen alle studenten als leerteam bij ons op 

school, zij krijgen dan les van onze schoolopleider en docent van de pabo. Deze 

praktijkdag wordt ook gebruikt om de groepen in gaan zodat zij de theorie direct vertalen 

naar de praktijk om dit daarna weer toe te passen in hun eigen lessen. 

 

  

HERHAALD BERICHT: OUD PAPIER 
De ouderraad gaat weer oud-papier verzamelen. Met het geld kan uw vrijwillige bijdrage zo klein mogelijk 

worden gehouden. De bakken op het kleuterplein, ingang Kloosterstraat zijn bereikbaar van 8:00 tot 8:30 uur en 

na schooltijd tot 16:00 uur. Onder schooltijd staat bij de hoofdingang een papierbak bij de hoofdingang. 

 
 

 
BELANGRIJKE DATA  
 
Zie ook de jaarplanning in de app. 
Maandag 13 september   informatieavond VO groep 8 
Vrijdag 15 oktober`   studiedag groepen 1-2 en 2 


