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NIEUWSFLITS 
 
EDI 
Binnen ons cluster geven we de leerlingen les volgens EDI. 
EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste 
lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof 
succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de 
risicoleerlingen. Alle kenmerken van het EDI-model zijn terug te vinden in de  
EDI-cirkel.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dit schooljaar zullen de leerkrachten op de studiedagen van het cluster opnieuw 
geschoold worden om EDI nog effectiever in te kunnen zetten in de klas.  
 
 
Audit 
Op dinsdag 1 november vindt een bestuurs-audit plaats op B.S Giessen-
Oudekerk. Bij een audit beoordeelt het bestuur op basis 
van Inspectie-normen de school en haar onderwijs. 
Kwaliteitsmedewerker Jan Vermeulen en directeur-
bestuurder Miriam van der Smissen zullen deze dag op 
school zijn. De audit bestaat uit gesprekken met de KC 
(Ilse), een gesprek met het team, een gesprek met de 
directeur (Jan), klassenbezoeken, documentanalyse en 
een gesprek met ouders én een gesprek met leerlingen. 
Op donderdag 3 november wordt dan verslag 
uitgebracht aan het team en krijgen we adviezen en 
verbeterpunten te horen om ons onderwijs te optimaliseren.  
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Sponsorkliks 
Inmiddels hebben we er met elkaar voor gezorgd dat er € 982,12 is verdiend 
door middel van het gebruik van Sponsorkliks bij uw online aankopen!! Bestel 
online een pizza via Thuisbezorgd of bestel via Bol, Coolblue, Booking etc. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat naar OV GOK. En nogmaals, het kost u 
niets extra! Helpt u mee om nog meer GRATIS budget bij elkaar te sparen voor 
leuke, leerzame en lekkere activiteiten voor de leerlingen op school? Ga dan de 
volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8426&cn=nl&ln=nl 
Alvast bedankt! 
 
Toestemming beeldmateriaal Parro 
Ieder jaar zijn we verplicht u als ouder te vragen om aan te geven of 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter gedeeld mag worden.  

 
Voorheen kreeg u een papieren vragenlijst. Vanaf dit schooljaar kunt u uw 
privacy- voorkeuren aangeven in de Parro app.  

 
Helaas hebben nog niet alle ouders hun privacy- voorkeuren aangeven in de 
Parro app. Wij vragen u of u dit dan alsnog zou willen aangeven, uiterlijk 
maandag 10 oktober. 

 
Stappenplan voor het instellen van de privacy- voorkeuren:  

1. Ga naar groepen ('afbeelding poppetjes' links onderin, hier klikt u op als 
de app dit niet als beginscherm weergeeft); 

2. Klik op 'privacy-voorkeuren'; 
3. U ziet een overzicht van uw kind(eren) verschijnen; 
4. Klik op het potloodje achter de naam van uw kind(eren). Voor elk kind 

apart de privacy-voorkeuren aangeven;   
5. Vul uw privacy-voorkeuren in.  
6. Denkt u aan het opslaan. 

 
Belangrijke data         

 
 
 
 

5-10 Start Kinderboekenweek 
13-10 Algemene ouderavond 
21-10 Poetsuurtje 
31-10 Hoofdluiscontrole 
5-12 Sinterklaasfeest 
22-12 Kerstdiner 
23-12 Poetsuurtje 
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 
 
 
 
 

 

 
 
    
 

 
 
    Studiedagen schooljaar 2022 / 2023 (leerlingen vrij) 

 
     
 

 
 
 
 

Met vriendelijke groet, het team 
Juf Ilse:     ihagoort@o2a5.nl   (ma-di-woe-do) 
Juf Claudia:             cmulckhuijse@o2a5.nl                         (di-woe-do-vrij) 
Juf Deborah:           dvandersteenhoven@o2a5.nl (ma-di-woe-do) 
Juf Lotte:    lruwaard@o2a5.nl   (ma-di-woe-do-vrij) 
Directie:    jhoeksema@o2a5.nl         (ma-di-woe-do-vrij) 
 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede vrijdag 7 april 2023 
Paasmaandag 10 april 2023 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023 
Pinksteren 29 mei 2023 
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

16 november 2022 Studiedag cluster Giessenlanden 
13 januari 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 
29 maart 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 
26 mei 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 
26 juni 2023 Studiedag B.S. Giessen-Oudekerk 
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