
 

Nieuwsbrief 2 KBS De Akkerwinde & OBS De Regenboog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staking: 

Vandaag en gisteren werd er gestaakt. In de brief 

die u als ouder hierover heeft ontvangen staat 
aangegeven waarom er wordt gestaakt. Vanuit 

ouders is de vraag gekomen wat de leerkrachten 
tijdens deze stakingsdagen doen. Op het moment 

van staken legt de werknemer, in dit geval de 
leerkracht, zijn werk neer. Dit betekent dat hij/zij 

bewust kiest om niet te werken. Hij/zij ontvangt 

over deze dag(en) dan ook geen loon. Het is dan 
ook aan de leerkracht zelf om invulling te geven aan 
de stakingsdagen. Vanuit Het Groene Lint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(De Akkerwinde) was er een activiteit op 

donderdagmiddag voor alle leerkrachten en vanuit  

T-Primair waar de Opmaatgroep (De Regenboog) 
onderdeel van is, was er op donderdag een 

manifestatie zijn waaraan de leerkrachten zullen 
deelnemen. Omdat er ouders aangegeven hadden 

onze actie te willen steunen heeft u afgelopen 
woensdag een poster meegekregen. Wij hopen dat 

deze gisteren en vandaag een mooi plekje op het 

raam heeft gekregen.  Natuurlijk is dit geheel 
vrijblijvend. Wij zijn ons ervan bewust dat wij ook 

dit keer een beroep doen op u als ouder en hopen 
dan ook dat u ook deze keer begrip heeft voor de 

Beste ouders, 

Ik houd van een positieve kijk op wat er gebeurt en wat ons overkomt. Ook ben ik ervan overtuigd dat iedereen 
de keuze kan maken over hoe je hiermee omgaat. Deze week is de week van de tweedaagse onderwijsstaking. 
En het gaat daarin over alles wat we anders willen. En dat zet me aan het denken: Waarom zijn we in het 
onderwijs gaan werken? Wat geeft voldoening? Waarom willen we hier zo hard voor strijden? Ik heb een 
aantal uitspraken gevonden die hier wat over zeggen. Sommige zijn erg cliché, maar allen bevatten ze een kern 
van waarheid. Ik wil ze graag met u delen, zodat u ziet wat wij zien, waarom we zo graag goed onderwijs willen 
bieden aan ‘onze’ kinderen! 
 
"Ik geef nooit les aan mijn leerlingen, ik probeer alleen de voorwaarden te scheppen waarin ze kunnen leren." (Albert 

Einstein)  

 

"De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klaslokaal." (Ivan Welton Fitzwater) 
 
"Ik ben meer geïnteresseerd in het enthousiasmeren van kinderen dan in het onderwijzen van de feiten. De feiten kunnen 

veranderen, maar dat enthousiasme voor het ontdekken van de wereld zal ze rest van hun leven bijblijven.” (Seymour 

Simon) 

 
"Als je een plan wilt hebben voor een jaar, plant dan rijst. Als je een plan wilt hebben voor 10 jaar, plant dan bomen. Als je 

plan hebt wilt hebben voor een heel leven, geef dan onderwijs aan kinderen".(Confucius) 

 
Ingrid van Ginneken 
 



 

 

situatie. U kunt de staking ook steunen door de 
volgende petitie te tekenen; 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

Speelplaats 

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen zullen wij op woensdag 26 en donderdag 27 

februari onze speelplaats aanpakken. We hebben 
hiervoor uw hulp heel hard nodig. Helaas hebben 

we nauwelijks aanmeldingen gekregen. Daarom 
nogmaals de oproep. Heeft u deze dagen of één van 

deze dagen tijd om ons een handje te helpen, dan 

horen wij dit heel graag! Loop gerust even binnen of 
stuur een mail naar: 
kristelmarijnissen@hetgroenelint.nl 

Ouderavond 1 april: 

Heeft u deze datum al op de kalender gezet? Op 
woensdag 1 april staat er weer een belangrijke 

ouderavond ingepland rondom de samenwerking. In 
de komende weken zal u een brief ontvangen met 

een strook waarmee u zich voor deze avond kunt 
aanmelden.  

Identiteitscommissie voor leerlingen: 
Op dit moment loopt het traject van de 

identiteitscommisie met ouders. Zij denken mee 

over de nieuwe identiteit van de 
samenwerkingsschool. Wij willen graag dat 

leerlingen van de school ook mee mogen denken 
over deze nieuwe identiteit. Komende week gaat juf 

Ingrid langs de groepen 6 en 7 om daar te vragen 

welke leerlingen in de leerlingen identiteitscommisie 
zouden willen plaatsnemen. Wanneer leerlingen 

interesse hebben mogen zij dit op de volgende 
manieren kenbaar maken. Een brief richting juf 

Ingrid. Een afspraak maken met juf Ingrid om het 
mondeling toe te lichten of via bijv een 

spraakbericht welke naar juf Ingrid gemaild kan 
worden.  

Verkeersveiligheid 

Een aantal weken geleden hebben wij een 

verkeersweek gehouden. Wat was het fijn om te 
zien dat iedereen de afspraken rondom de kiss & 

ride en het parkeren zo goed opvolgde. Helaas 
hebben we afgelopen week een ander beeld gezien. 

We zouden u daarom met klem willen vragen de 

afspraken wel op te volgen. Ook als er niet 
gesurveilleerd wordt. Alleen op deze manier kunnen 

we de verkeersveiligheid voor uw kind verbeteren. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

Nieuws vanuit de scholen:  

Op de volgende pagina vindt u het schoolspecifieke 

nieuws. Hier staat per school aangegeven welke 
activiteiten, nieuws er is.  Belangrijk om dus nog 
even door te lezen.



 

 

 

 

Aankomende activiteiten: 
7 februari: het 1e rapport.  

Week van 10 februari: Rapportgesprekken  
Week van 10 en 17 februari: adviesgesprekken 

groep 8. 
26 en 27 februari: vernieuwen speelplaats 

Thema Kunst: 
Maandag beginnen we met een nieuw thema. Het 

thema kunst. Het ontdeklokaal is alweer klaar 
gemaakt voor dit thema. We zijn nog op zoek naar 

een aantal materialen zoals: lijsten, schorten, 

kunstboeken, overhemden en andere dingen die 
met kunst of een museum te maken hebben. Kunt u 
ons helpen? Geef een seintje aan de leerkracht. 

E-mail adressen leerkrachten. 

Vanaf 1 januari 2020 zijn stichting Opmaat en de 
Jan Ligthartgroep officieel samengegaan. Hiermee is 

de nieuwe naam van de stichting: Opmaatgroep. 
Door deze wijziging zijn ook de e-mail adressen van 

de leerkrachten gewijzigd. In plaats van 

(bijvoorbeeld) helga.hoogendoorn@opmaat-
scholen.nl is dit nu 

helga.hoogendoorn@opmaatgroep.com. Wilt u dus 
een mail sturen gebruik dan 
naam.achternaam@opmaatgroep.com 

Spaghetti avond 

Heeft u zich al opgegeven om vrijdag 27 maart een 
handje te helpen? Nog niet gedaan? Dan heeft u 

nog even de tijd. U kunt zich aanmelden bij de 
groepsleerkracht en/of Helga. 

Rapport 
Volgende week vrijdag gaat het 1e rapport mee. 

Deze heeft een ander uiterlijk en inhoud gekregen 

zodat het gegeven onderwijs beter zichtbaar wordt 
in het rapport. U hoeft het rapport niet meer mee 
terug te geven naar school. 

Proefles LaSalle 

Aanstaande dinsdagmiddag krijgen alle leerlingen 
van groep 7/8 een proefles op de La Salle. Deze 

start om 13.30 en duurt tot 15 uur. We lopen 
gezamenlijk vanuit school naar de La Salle van 

daaruit mogen de leerlingen of zelf naar huis of daar 
opgehaald worden, maar ze kunnen ook met Anouk 

terug naar school lopen. Dan zijn we wel iets later 
op school. 

 

 

 

 

 

Aankomende activiteiten: 

3 februari: MR vergadering 
10 en 11 februari: Adviesgesprekken groep 8 

14 februari: rapporten mee. 

week van 17 t/m 21 februari: oudergesprekken 
21 februari: carnavalsviering: continurooster 
26 en 27 februari: vernieuwen speelplaats 

 

Uitnodiging voor de jaarlijkse Kanjer 
Oudergastles 

Zoals u weet geven wij Kanjertraining op onze 

school. De Kanjertraining heeft als doel een veilige 

sfeer in de klas en op school te creëren. Wij vinden 
het belangrijk u hierbij te blijven betrekken. Wij 

willen u dan ook graag uitnodigen om een Kanjerles 
bij te wonen, zoals die wordt gegeven in de klas. 

We proberen zo veel mogelijk de doorgaande lijn 

van Kanjer per groep te laten zien, zodat u in elke 
groep de ontwikkeling van uw kind kan volgen. 

In de periode van 30 maart t/m 8 april a.s. zal elke 

groepsleerkracht een aantal momenten plannen 

voor de gastlessen. We nodigen u van harte uit om 
een moment te kiezen om mee te doen bij een les. 

Voor alle kinderen is het fijn als een ouder, 
grootouder, oppas of andere betrokkene bij een les 

aanwezig is. Tijdens de komende rapportgesprekken 
zullen de leerkrachten een intekenlijst klaarleggen. 

Wij hopen heel veel Kanjerouders te mogen 

verwelkomen!!! 
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