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Nieuwsbrief  Nr.4. 

Schooljaar 2020-2021. 

 

Vrijdag 02.10.2020. 

Als een tuin… 

 
 
De school bewerken als een tuin. De kinderen zijn in de lente van hun leven. Maar 
welke talenten er zullen bloeien, welke persoonlijkheid er zal groeien, dat ligt nog 
verborgen, als in een knop. 

Kwetsbaar, kostbaar, een belofte. Vanuit die gedachte zorgdragen voor een goede 
voedingsbodem om onbelemmerd te kunnen wortelen, een basis om stevig te 
staan, een plek te geven die recht doet aan specifieke eigenschappen, structuur 
aan te brengen, om harmonie te creëren, zodat iedereen aandacht krijgt, niets in 
de verdrukking raakt. Vanuit die gedachte werken in school om daarna te genieten 
van alles wat in bloei komt te staan. Vanuit die gedachte vóór te leven, iets te 
laten doorklinken van Gods Koninkrijk ‘daar is het altijd lentetijd, in bloei staat 
elke plant’. Het is een belofte.  

1. Algemene mededelingen. 
 
Kennismakingsmomenten. 
 
Vandaag, vrijdagmiddag 2 oktober staat Schoudercom voor u open en kunt u zich 
inschrijven voor de kennismakingsgesprekken met de stamgroepleider van uw kind(eren). 
Deze gesprekken zijn op: 

 06.10: 15.30 uur tot 18.30 uur. 
 07.10: 13.30 uur tot 17.00 uur. 
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Wij vinden het fijn wanneer uw kind aanwezig is bij het gesprek. Als ouder neemt u 
daarover een beslissing.  
 
Om alles goed te laten verlopen verzoeken wij u om 5 minuten voor uw gesprek plaats te 
nemen bij het lokaal van uw kind. De stamgroepleider laat het gezin voor u uit en neemt 
u aansluitend mee de klas is. Wilt u na het gesprek de school z.s.m. verlaten?  
Bij het lokaal leggen we methodische materialen neer. Voor ouders van groep 3 is dat in 
elk geval onze nieuwe methode lezen ‘Lijn 3.’ 
 
Coronamaatregelen. 
 
De aanscherping van de coronamaatregelen die deze week bekend werden gemaakt 
hebben geen ingrijpende gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken op school. Zowel op 
de Akkerweg als de Sparrenlaan geeft de grijze streep op het plein de ruimte aan waar u 
zich als ouders mag begeven bij het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren). Wilt u, 
om welke reden dan ook, het gebouw in maakt u dan even een aparte afspraak.  
 
Inmiddels kunnen leerkrachten met voorrang worden getest. De ervaringen tot nu toe zien 
dat we sneller beschikken over uitslagen en dus sneller kunnen handelen. Dat betekent 
dat we eerder vervanging kunnen aanvragen bij ziekte. Of die ook beschikbaar is is 
natuurlijk een andere zaak. 
 
Naar aanleiding van de oproep van premier Rutte op 30 oktober in de Tweede Kamer om 
mondkapjes te dragen in openbare ruimtes, hebben ministers Van Engelshoven en Slob op 
1 oktober overlegd met de onderwijssector over wat dit betekent voor het onderwijs. Met 
de onderwijsorganisaties is afgesproken dat het advies voor het gebruik van 
mondkapjes niet voor het primair onderwijs geldt. 
 
De nieuwe situatie betekent wel dat er aanpassingen nodig zijn voor de vieringen in 
december. Sinterklaas vieren we natuurlijk met de kinderen maar een grootschalige 
ontvangst met ouders en leerlingen gaat niet door. Ook de viering van kerst in de kerk met 
ouders gaat niet door. Het wordt een viering op school in de eigen groep. We denken ook 
na over het traditionele kerstdiner.  U leest er meer over in de komende nieuwsbrieven. 
 
Kinderboekenweek. 
 

 
 
Woensdagmorgen zijn we op de Akkerweg en de Sparrenlaan gestart met de opening van 
de Kinderboekenweek 2020. We deden dit met een toneelstuk over een zwerfkei. Thema 
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van deze Kinderboekenweek is ‘En toen…’. De steen die alles in de geschiedenis had 
meegemaakt vertelde daarover en belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis werden 
uitgebeeld en verteld op het toneel aan de hand van boeken uit de bibliotheek. Als team 
doen we dit om onze kinderen op school te laten ervaren dat lezen heel erg leuk en 
leerzaam is en omdat we graag met elkaar als team voor de kinderen op het toneel gaan 
staan om ze te laten genieten van een mooie, inhoudelijke opening. Toneel en geschiedenis 
gaan fantastisch samen.  
 
Doel van de Kinderboekenweek is dus om het lezen te stimuleren. Leesplezier en 
boekpromotie staan daarbij voorop. Vorige week verschenen er berichten in de media over 
de steeds verder afnemende leesvaardigheid van kinderen. Er is maar één remedie: lezen, 
lezen, lezen!! Lezen staat immers aan de basis van alle kennis. Dat begint al bij peuters 
door samen prentenboeken ‘te lezen’ en ook door thuis veel voor te lezen. Dat laatste 
stimuleert de leesbeleving enorm. Meer over dit onderwerp vindt u op de onderstaande 
link: 
 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2349498-remedie-voor-gebrekkige-leesvaardigheid-
basisscholen-lezen-lezen-lezen.html 
 

Studiedagen…wat doen we dan? 
 
In april van dit jaar (schooljaar 2019-2020) hebben we 
een onderzoek laten uitvoeren in de vorm van een 
audit. De onderzoeksvraag vanuit de schoolleiding 
luidde; ‘Waar staat de school momenteel op 
onderwijsinhoud en op welke gebieden kan/dient de 
onderwijsontwikkeling een push krijgen?’ Het antwoord 
was dat er vier thema’s waren die aandacht vroegen: 
1. Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen incl. 
het invoeren van een methode. 
2. Didactisch handelen (instructie- lesvaardigheid) van 
de leerkrachten een inhoudelijke verdieping geven. 
3. Een verdiepings- en trainingsprogramma voor de 
stamgroepen 6, 7 en 8. 
4. Het volgen van de kwaliteit en opbrengsten, 
teambreed analyseren en interventies uitvoeren. 
 

Achter deze vier punten zit een grote hoeveelheid werk. Vaak stevig inhoudelijk waarover 
we goed met elkaar moeten spreken. Bij didactisch handelen maken we gebruik van de 
kennis van een expert van buitenaf. De studiedagen worden door de verschillende 
werkgroepen inhoudelijk voorbereid en uitgevoerd. De resultaten en afspraken moeten 
worden ingevoerd in de stamgroepen. Dit zijn soms ingewikkelde processen die veel tijd 
en afstemming vragen. Onze studiedagen vullen we dus met het bovenstaande. Die dagen 
hebben we nodig omdat we na schooltijd alle tijd nodig hebben voor lesvoorbereidingen, 
correctie, (ouder)gesprekken en voorbereidingen van projecten, activiteiten of vieringen. 
 
We studeren en ontwikkelen graag! Dat doen we natuurlijk allereerst in het belang van uw 
kind(eren) en omdat we graag vooruit willen met ons onderwijs. 
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Brood en Spelen. 
 

Brood en Spelen is een externe organisatie die scholen helpt 
bij het overblijven en de pleinwacht tussen de middag. Met 
het wegvallen van veel onderwijsassistenten betrekken we 
Brood en Spelen vanaf 6 oktober bij de pleinwacht tussen de 
middag. In de bijlage van deze nieuwsbrief stellen Monique 
v.d. Kolk en Martine Thalen zich aan u voor.  
 
Verbinding en communicatie tussen school en thuis. 
 
In het directe contact tussen school en ouders is na de eerste 

lock-down veel veranderd. Ouders brachten ineens hun kind(ren) niet meer naar binnen. 
De grijze verfstreep op het plein bracht afstand, ouders mochten uit 
gezondheidsoverwegingen niet meer de school in en verschillende activiteiten met ouders 
zoals vieringen en contactmomenten gingen ineens niet meer door.  
Gevolg daarvan is dat ouders minder zicht hebben op de dagelijkse gang van zaken en 
afhankelijk(er) zijn van wat ze van hun kind(eren) horen over school. Deze nieuwsbrief 
informeert u weliswaar op hoofdlijnen (schoolniveau) en minder op groepsniveau. De 
nieuwe omstandigheden vragen ook om een andere manier van communiceren. Meester 
Edo is op zoek naar die manier van communiceren.  

 Wat vraagt deze tijd?  
 Waar ligt de behoefte bij ouders?  
 Welke middelen staan ons daarbij ter beschikking?  
 Wat is effectief en kost relatief weinig tijd?  

 
Misschien heeft u professionele kennis over dit thema waar we als school ons voordeel mee 
kunnen doen in het belang van andere ouders. Mocht u tijd hebben dan horen we dat 
graag. Edo is op beide locaties regelmatig ’s morgens buiten bij de start van de dag. 
Spreekt u hem gerust aan! 
___________________________________________________________ 
 
2. Mededelingen locatie Sparrenlaan. 
 
Huisvesting. 
 
De complete renovatie van het riool onder het schoolgebouw riep opnieuw de vraag op wat 
de stand van zaken is m.b.t. renovatie van het gebouw van de Kring. De gemeente 
formuleert nieuwbouw- of renovatieplannen in het zgn. IHP, het Integraal 
Huisvestingsplan. Het concept IHP van de gemeente is vorige week weer teruggegaan naar 
de tekentafel. Dit betekent dat er (weer) vertraging is ten aanzien van besluitvorming en 
inhoud. Binnenkort komt een speciaal ingerichte, gemeentelijke werkgroep bij elkaar om 
te proberen dit proces vlot te trekken. Zoals het er nu naar uitziet zullen we nog moeten 
wachten op renovatie tot 2025. Voorlopig blijft het dus dealen met lekkage, hoge 
energiekosten, vochtige kruipruimtes en onhandige ruimtes. 
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Geboortebericht. 

Op 15 september werd Hanna Marlise Boersma geboren. Hanna is het dochtertje van juf 
Ineke en haar man Henk. Teun heeft er een zusje bij. Hanna werd ’s nachts geboren, woog 
3875 gram en was 53 cm lang. We feliciteren Ineke, Henk en Teun van harte met dit 
nieuwe leven in hun midden. Op het geboortekaartje stond een tekst uit Jesaja 60:1 

Sta op en schitter,  
je licht is gekomen 
over jou schijnt 
de luister van de Heer. 
 
Schoolplein. 

 

Vorige week vrijdag en zaterdag heeft een groep actieve ouders het eerste deel van het 
schoolpleinplan uitgevoerd aan de straatzijde van de Sparrenlaan. Het resultaat mag er 
zijn! Een prachtige speelse bak met bloemen en planten en een geweldig ‘olifantenpad’ 
waarover kinderen lekker door de tuin kunnen rennen. Onze dank is groot voor dit 
initiatief en de uitvoering. Kinderen zijn er blij mee en genieten er dagelijks van! 
________________________________________________________________ 
 
2. Mededelingen locatie Sparrenlaan. 
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De kinderen uit stamgroep 3-4-5 en 6-7-8 gymmen dit seizoen onder leiding van meester 
Edo. In de afgelopen weken waren er oefeningen en spelvormen die te maken hadden met 
de thema’s balanceren en klimmen en klauteren. Afgelopen woensdag was het thema van 
de les free running. Hierbij twee foto’s die juf Cynthia maakte van de les van stamgroep 3-
4-5. 
 
Informatie over de informatieavond. 
 
De geplande informatieavond aan het begin van het schooljaar ging helaas niet door. Toch 
willen we u de algemene informatie graag verstrekken. Dat doen we in de vorm van een 
korte samenvatting. U treft deze samenvatting aan als bijlage bij deze nieuwsbrief. Heeft u 
vragen? Stelt u die gerust op de komende kennismakingsgesprekken met de 
stamgroepleiders van uw kind(eren). 
 
Kalender oktober 2020. 
 
 
05.10: Stichtingsdag voor alle scholen van De Oorsprong. Alle leerlingen vrij. 
06.10 & 07.10: Kennismakingsgesprekken Akkerweg en Sparrenlaan. 
16.10: Studiedag team de Kring en start van de herfstvakantie. 
19.10 t/m 23.10: Herfstvakantie. 
 
 

 

 
 


