
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Schoolontwikkeling   
Binnen de school werken de teamleden in verschillende groepen samen om ons onderwijs verder te 
ontwikkelen. De zogenaamde “expertgroepen”.  Zo is er een expertgroep bezig met de implementatie van 
onze nieuwe rekenmethode “Wereld in getallen 5”. Zij buigt zich onder andere over een goede doorgaande 
lijn binnen het rekenonderwijs. Een andere groep is bezig met het zoeken van een nieuwe taalmethode. Onze 
huidige methode is aan vervanging toe en er wordt nu gekeken welke methode het beste past bij onze visie 
en onze ambities.   
  
Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe zaakvakmethodiek; Topontdekkers. Onderzoekend en ontwerpen 
leren krijgt hiermee in iedere groep de aandacht die we ambiëren. In de groepen 1-2 werken we met 
Kleuteruniversiteit. Dit biedt een breed aanbod aan doelen en activiteiten om de ontwikkeling van de 
kinderen te stimuleren.   
  
De expertgroep ouderbetrokkenheid is bezig met het uitzoeken van een nieuw rapportagemiddel. De laatste 
jaren proberen we de driehoek kind-ouders-school steeds krachtiger neer te zetten. De ouder-/ 
kindgesprekken zijn daar een voorbeeld van. We zoeken nu naar een middel om deze ontwikkeling verder te 
verdiepen. Ook het steeds verder optimaliseren van de Basisschoolapp, kijkkwartieren, informatiemarkt en de 
communicatie richting ouders zijn onderwerpen die we aanpakken. Een aantal keren per jaar organiseren we 
een ouderpanel. We vinden het een krachtig middel om met jullie als ouders, laagdrempelig, in gesprek te 
gaan. Helaas is door de maatregelen rondom Corona een fysieke bijeenkomst lang geleden. We kijken ernaar 
uit om jullie de volgende keer, woensdag 13 april, weer fysiek te ontmoeten. Bovenstaande ontwikkelingen 
kunnen we dan natuurlijk verder toelichten.   
 
 

Koningsspelen 22 april 2022 
Op 22 april gaan alle kinderen en leerkrachten de Koningsspelen vieren.  
Programma groep 1 t/m 4: 
De leerkrachten staan vanaf 8:20 uur op het plein om de kinderen op te 
vangen. Om 8:30 uur is er buiten een muzikale opening op het voorplein. 
Ouders zijn welkom om hiernaar te komen kijken maar graag achter de 
hekken/struiken blijven, zodat er genoeg plaats is voor de kinderen om te 
dansen en te kijken.  
De groepen 1 t/m 4 starten meteen na deze opening met het programma.  
Er worden buiten en in de gymzaal/het speellokaal en in de klas leuke activiteiten aangeboden. Ook zullen 
er deze ochtend twee springkussens zijn. De kinderen mogen voor aanvang schooltijd nog niet op het 
luchtkussen springen.  
De kinderen nemen deze dag een lege drinkbeker (met hun naam erop) en fruit mee naar school. Ook wordt 
er voor een tussendoortje (peperkoek) gezorgd. We sluiten de ochtend af met een waterijsje en de school is 
zoals altijd om 12:30 uur uit. En dan begint de meivakantie.  
Tot slot: Graag eventuele allergieën doorgeven aan de juf in verband met de tussendoortjes. 
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Programma groep 5 t/m 8: 
Groep 5 t/m 8 gaan meteen om 8:20/8:30 uur naar het HAC terrein in Stiphout om daar de ochtend te 
vullen met leuke en sportieve spelletjes. Groep 5 gaat met auto's, de overige groepen gaan onder 
begeleiding per fiets. 
De kinderen nemen een flesje of beker water mee. Voor een tussendoortje wordt gezorgd, maar een stukje 
fruit kan altijd door de kinderen worden meegenomen. Het is handig om dit in een stevige tas mee te geven 
die op de fiets kan. We sluiten om 12:00 uur op het HAC terrein af en fietsen gezamenlijk terug naar 
school en de groepen 5 gaan weer per auto. Om 12:20-12:30 uur sluiten we de dag af in de klas en begint 
de meivakantie. 

 
Groep 1 t/m 8: 
Het is fijn als de kinderen deze dag makkelijke en sportieve kleding dragen met sportschoenen. Bij goed 
weer eventueel korte broek en T-shirt. Denk ook aan het insmeren van de huid bij zonnig weer. 
Bij slecht weer gaan de spelen helaas buiten niet door en zal er voor de groepen een normaal 
dagprogramma in de klas plaatsvinden.  

 

 Sportieve groet van de commissie Koningsspelen  

 
Voorleeskampioen Noord-Brabant Resa van Meer 
Op zaterdag 2 april mocht ik naar de finale van de 
voorleeswedstrijd van Noord-Brabant. Ik ging met de auto 
met allemaal vriendinnen en klasgenoten, papa, mama, 
Rens, opa, oma en de juf met haar vriend naar Goirle. We 
gingen de zaal in en daar begonnen ze met een optreden 
van de band Lollypop. Er gingen 8 kinderen voorlezen en 
ik was als 6e aan de beurt. Ik vond het spannend, maar 
ook heel leuk. Toen was ik aan de beurt. Ik las voor uit 
“Timo en de oppasninja” van Lisa Boersen. Het lezen ging 
heel goed, ik was tevreden. De jury zei dat ze werden 
meegenomen in een geestig verhaal en dat ze echt hadden 
genoten van mijn manier van voorlezen. Toen alle 
kinderen waren geweest, was het pauze. We dronken iets 
en pakten iets lekkers. Na de pauze trad Lollypop weer op 
en ik en een paar vriendinnen mochten meezingen op het 
podium. Toen kwam de jury terug en mochten alle 
voorlezers naar voren komen. Alle voorlezers kregen te 
horen van de jury wat ze goed hadden gedaan. Toen werd 
de derde prijs uitgereikt en daarna de tweede. Ik dacht 
toen dat ik niet zou kunnen winnen. Toen noemden ze 
mijn naam en had ik gewonnen. Toen was ik verrast, maar 
vooral heel erg blij. Ik kreeg een hele grote beker en er werden allemaal foto’s en filmpjes van mij gemaakt. 
Van de voorzitter van de jury, Jacques Vriens, de schrijver van Meester Jaap, kreeg ik tips voor de landelijke 
finale. Ook heb ik zijn handtekening. Thuis heb ik een mooie kaart gekregen van mijn tante en een mooi 
leesboek van mijn opa. Maandag en dinsdag op school hebben we het nog gevierd. We hebben geproost met 
kinderchampagne en we hebben een taart gegeten met mijn hoofd erop. Op 25 mei gaan we met de hele klas 

naar de grote finale van Nederland in Utrecht.  
 
 



 

 

muZIEum 
Wij zijn naar het muZIEum geweest. Wij zijn in contact geweest met een blindgeleidehond en we hebben 
ervaren hoe het is om blind te zijn. We hebben ook ervaren hoe het is om in de bioscoop te zitten als je blind 
bent. Je hebt met de blinde kamer 2 deuren de linker kom je met Marco en de rechter deur met Esther. De 
linker kamer kom je in het dagelijkse leven en in de rechter ben je op vakantie. met de vakantie kom je in 
Parijs en daar hebben ze belevenissen gemaakt. in de rechter deur waren we in iemands appartement daarna 
naar de tuin en bioscoop enzo. we hebben met iemand gesproken die een blindengeleidehond heeft en we 
mochten zoveel vragen die we hadden stellen zoals moet je betalen voor een blindgeleidehon en wat zijn al 
de scholen voor een blindgeleidehond enzo. Er waren ook beelden die lieten zien wat je ziet als je normaal 
dingen kan zien en als je slechtziend 
bent. 

Groetjes, namens groep 6B Olivier en 

Lucas  

 
 
 
 
 
Start onderwijsaanbod kinderen uit Oekraïne 

Vorige week hebben verschillende collega’s geholpen om twee lokalen op de Stepekolk gebruiksklaar te 
maken. Vervolgens gaat het snel. Eergisteren was er om 12.00 uur een eerste bijeenkomst van vrijwilligers 
die een rol in de opvang en begeleiding gaan spelen en gisteren verwelkomden we de eerste kinderen en 
begeleiders. Hoe en wat gaan we samen uitvinden maar in eerste instantie koppelen we steeds iemand die de 
taal spreekt aan een vrijwilliger uit Nederland.  
We zijn trots op dit initiatief! 

 

 



 

 

Fietsbeurs Brandevoort 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Gom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken op de locatie De Vendelier  
in Brandevoort 
De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag en de werktijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 
14:45 tot 16:45 uur. Op woensdag en vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur. Dit is een parttime dienstverband 
van tenminste 10 uur per week. Deze vacature is goed te combineren met een andere vacature in Helmond.  

 
Bij Gom krijg je naast een goed salaris (zie onderstaande loontabel), ook vakantiegeld en een 
eindejaarsuitkering, een extra vrije dag op je verjaardag en diverse ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebben wij jouw interesse gewekt? Stuur dan even een WhatsApp berichtje naar óf de leidinggevende 
Angelique van de Kerkhof of Recruiter Melissa Wassenaar. Uiteraard kun je ook altijd even bellen of naar 
onze website www.werkenbijfacilicom.nl  
Angelique is te bereiken op het telefoonnummer 06-20014119 en Melissa op het telefoonnummer 06-
83305175.  

http://www.werkenbijfacilicom.nl/

