
Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2021 – 2022 
 

 

Welkom leerlingen 

Wij verwelkomen alle “oude” 
leerlingen en nieuwe leerlingen die 
dit schooljaar gestart zijn op onze 

school. 
   

Met een frisse en fruitige start het nieuwe schooljaar in 
Wij hebben het schooljaar feestelijk geopend. Alle kinderen 

hebben stralend de rode loper betreden.  
 

 

 

Stichting Leergeld 
Mocht u door corona of andere 
omstandigheden, het financieel moeilijker 
hebben, dan kunt u wellicht gebruik maken van 
stichting leergeld.  
Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind.  
 
 

Unit 1 – 2 – 3  
Afgelopen schooljaar zijn wij gestart in units. De 
groepen 1-2-3 horen bij Unit 1. De groepen 4-5 
bij Unit 2. De groepen 6-7-8 horen bij Unit 3. In 
de units staat het samenwerken tussen de 
personeelsleden en kinderen centraal. Dit biedt 
de mogelijkheid om ons onderwijs nog beter op 
maat af te stemmen. Dit past bij onze 
kernwaarden ‘Samen Groeien naar Geluk’.  

 
 

 

Spetterende ochtend in unit 1 
De kinderen van unit 1 hebben heerlijk gespeeld met de 
waterspelletjes.  
 
Hierbij kwamen ook belangrijke doelen naar voren met 
betrekking tot samenspel, samenwerking en 
groepsverbinding. 
 
Het was ontzettend leuk om te zien hoeveel plezier de 
kinderen hadden tijdens het spelend leren! 
En daarnaast was het gelukkig ook gewoon even heerlijk 
verkoelend op deze warme ochtend. 

 
 

 



Mini-College 
Dit schooljaar starten wij ook weer met het Mini-college. Op deze 
momenten mogen peuters kennis komen maken op onze school. 
Komend schooljaar zijn de volgende data 
gepland: maandag 20 september 2021, dinsdag 16 
november 2021, woensdag 26 januari 2022, donderdag 17 maart 
2022 en vrijdag 20 mei 2022.  
De peuters volgen van 09:00u – 10:00u een korte 
kringactiviteit in de klas en maken daarnaast ook een werkje. 
Ouders kunnen elkaar normaliter ook ontmoeten, maar dit gaat 
helaas op dit moment nog niet i.v.m. de 
Coronamaatregelen. Mocht u uw kind willen laten 
aansluiten, dan het verzoek om aan te melden via eva.marnette@innovo.nl. Hopelijk tot dan!    
 
 

 

Eerste Heilige Communie 
Op zondag 26 september hebben 8 leerlingen 
van groep 5 voor de eerste keer de Communie 
ontvangen. Ze zagen er stuk voor stuk prachtig 
uit. Het was een feestelijke dag! 
 

Lezen als topprioriteit 
Op school is er veel 
aandacht voor 
lezen.  
De kinderen van 
groep 4 t/m 8 
beschikken over de 
mogelijkheid om via 
school boeken te 
bestellen bij 
Boek1Boek. 
Hier mogen ze op 
school en thuis vrij 
in lezen.  
Als ouder je kind thuis voorlezen is niet alleen 
heel erg leuk, maar draagt onder andere ook bij 
tot het krijgen van een grotere woordenschat. 
Het bevordert ook het leesplezier van het kind.   

 

Belangrijke data 
o 20 oktober: Innovo dag; alle leerlingen 

hebben vrij 
o 25 oktober t/m 29 oktober: Herfstvakantie 
o 8 november: VVE-thuis 
o 16 november Mini College 
o 1 december: Sinterklaasviering 
o 2 december: studiedag voor het team; alle 

leerlingen hebben vrij 
o 20 december: VVE-thuis 
 
 
 

Kernwaardengericht onderwijs 
Er heeft een wissel plaatsgevonden. 
Juf Chantal is sinds dit schooljaar onze nieuwe 
conflictjuf.  
Zij analyseert iedere week het buitenspelgedrag 
van de leerlingen. Leerlingen die zich aan de 
regels en afspraken 
buiten houden, worden 
beloond met tokens. 
Met de verdiende 
tokens kan de klas een 
leuke activiteit 
verdienen.  
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