
 

 

Intro 
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. We 
proberen om elke laatste vrijdag van de maand een 
nieuwe nieuwsbrief te versturen over het reilen en 
zeilen van onze school.  
We zijn ondertussen vier weken onderweg: we zijn 
al op schoolreisje geweest, de eerste toetsen zijn 
afgenomen (in de bovenbouw) en we hebben al 
veel geleerd. We kunnen wel zeggen dat we zijn 
begonnen! En ik kan alleen namens mijzelf 
spreken, maar volgens mij zijn we goed gestart! 
Het is een fijne school om te mogen werken met 
goede, hardwerkende collega’s en leuke kinderen.  

 
Corona 
We hadden anders gehoopt maar helaas gaan 
nieuwe besmettingen onze school nog niet 
helemaal voorbij. Zo nu en dan is er een leerling of 
ouder van onze school besmet. Wij staan in nauw 
contact met de GGD bij een besmetting en volgen 
de adviezen op. Het kan zijn dat u van ons dus niks 

hoort, terwijl u 
wel weet dat 
iemand een 
besmetting 
heeft. In 
principe is dat 
goed nieuws. 
Wij delen over 
het algemeen 
geen medische 

zaken rondom leerlingen/ouders, tenzij het de hele 
klas raakt. En gelukkig is het nog niet voorgekomen 
dat we een klas naar huis moesten sturen. 
Daarnaast worden de regels komend weekend iets 
versoepeld voor het basisonderwijs, dus hopelijk 
blijft dat ook zo! Volgende week komt er een 
schrijven vanuit onze stichting over de nieuwe 
Corona-maatregelen.  

 
 
 

Stafbureau Stichting De Oorsprong 
Zoals u wellicht al weet is het stafbureau van 
Stichting De Oorsprong bij ons in het gebouw 
gevestigd aan het onderbouwplein. Nu kan het zijn 
dat u daar weinig van heeft gemerkt de afgelopen 
tijd, omdat het personeel van het stafbureau 
vanwege de corona maatregelen vooral thuis aan 
het werk was. Vanaf dit schooljaar kunt u of uw 
kinderen een aantal van hen weer tegenkomen. 
Daarom stel ik hen (opnieuw) even aan u voor.  
Links ziet u Anoeska van der Laan. Zij is onze 
bestuurssecretaris en is dagelijks, m.u.v. de 
woensdag, op het stafbureau aanwezig. In het 
midden ziet u Femke Boschma. Zij is onze 
personeelsadviseur. Rechts ziet u Carine 
Sprokkereef. Zij is onze bovenschoolse 
opleidingscoördinator. Femke en Carine zijn op 
dinsdag op het stafbureau aanwezig.  
Mocht u meer willen weten, kijkt u eens op de 
website van de stichting: www.de-oorsprong.nl 

 

Ontwikkelingen 
Natuurlijk geven wij vooral zo goed mogelijk les en 
proberen we te zorgen voor een goede en fijne 
sfeer in de klas, maar daaromheen proberen we 
ons ook als school te ontwikkelen. Twee zaken 
waar we de komende periode mee aan de slag 
gaan, staan in de steigers. In de onderbouw gaan 
wij werken met Bouw!. Dat is een programma 
waarbij jonge kinderen onder begeleiding van een 
oudere leerling (de tutor) oefenen bij het leren 
lezen. Zo proberen we al vroegtijdig de 
leesontwikkeling te stimuleren en achterstanden te 
voorkomen. De leerlingen werken twee keer per 
week op school onder begeleiding van een tutor 



 
 

 

aan dit programma en ook thuis wordt er extra 
gelezen.  
Het tweede waar we binnenkort mee gaan starten 
zijn de verrijkingsgroepen. Er is altijd veel aandacht 
in het onderwijs als een kind vastloopt, maar er zijn 
ook kinderen die juist meer uitdaging nodig 
hebben. We starten in de bovenbouw met deze 
verrijkingsgroep. Op vrijdagochtend krijgen deze 
kinderen uitleg van meester Albert Jan en in de 
week die volgt gaan ze met het project aan het 
werk. Dat doen ze in de klas en onder begeleiding 
van onze (fantastische!) onderwijsassistenten. Dit 
alles gaat begin oktober starten!  
Mocht uw zoon of dochter daarvoor in aanmerking 
komen,  hoort u dat van de leerkracht.  

Studiedag! 
Op vrijdag 1 oktober hebben wij een studiedag! De 
leerlingen 
zijn deze 
dag dus 
vrij. Om u 
een beeld 
te geven 
van wat 
wij dan 
doen op 
zo’n dag:  
We gaan 
aan de slag met ons rekenonderwijs (hoe geven we 
zo goed mogelijk les) en we bespreken onze 
manier van lesgeven (als we lesgeven, wat is dan 
de beste manier), we buigen ons over identiteit 
(we zijn een Christelijke school, hoe zien we dat in 
de praktijk) en we gaan aan de slag met onze 
groepsplannen (hebben we elk kind goed in beeld 
en doen we de juiste dingen?). Al met al hopen we 
dat deze dagen bijdragen aan elke dag een beetje 
beter onderwijs!  

 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 6 oktober start de 
Kinderboekenweek. Wij gaan dan twee weken 
extra aandacht besteden aan lezen. Het thema is: 
Worden wat je wil! We openen de 
kinderboekenweek in de hal op dinsdag 5 oktober 
en op vrijdag 15 oktober sluiten we de 
kinderboekenweek af met een ‘boekenmarkt’ en 
een voorleeswedstrijd. Meer informatie volgt snel!  

 
 

 
Oproep 
Wij zitten echt te springen om invallers en 
leerkrachten. De vijver lijkt echt leeg en bij ziekte 
doen we er alles aan om de school draaiende te 
houden, maar er zit een grens aan wat we zelf 
kunnen. De kinderen verdelen of naar huis sturen, 
doen we echt pas in het allerlaatste geval, maar ik 
kan niet beloven dat het niet voor gaat komen! 
Dus; mocht u zelf een onderwijsbevoegdheid 
hebben of iemand kennen die voor de klas kan, 
geef het vooral door! We zijn er heel, heel, heel erg 
mee geholpen.  

 
Schoolreisje 
Wat hadden we 
een geluk 
afgelopen 
dinsdag. Het 
was stralend 
weer, alle 
dieren waren 
vrolijk net als 
wijzelf en we 
hebben ook heerlijk kunnen spelen in de speeltuin! 
Het was echt een topdag en zo fijn dat het weer 
kon na al die corona-jaren waarbij we niet op 
schoolreisje konden! Alle kinderen en alle 
hulpouders, bedankt voor de fantastische dag!   

 
 
 
Agenda 
 
maandag 27 september 
 Maandviering door groep 4/5 
vrijdag 1 oktober 
 STUDIEDAG, leerlingen vrij!  
dinsdag 5 oktober 
 start Kinderboekenweek 
vanaf maandag 11 oktober 
 pré-adviesgesprekken groep 8 
maandag 16 - vrijdag 22 oktober 
 HERFSTVAKANTIE! 
vrijdag 29 oktober 
 Nieuwe Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


