
Aan de ouders, 
In deze nieuwsbrief leest u het af-
scheidswoord van Tiemen en stellen 
we een nieuwe collega aan u voor. 
Daarnaast praten we u bij over enkele 
onderwijskundige ontwikkelingen. 
 
Afscheidswoord Tiemen 
Lieve kinderen, beste ouders, en col-
lega’s, 
 
29 oktober heb ik na ruim 18 jaar wer-
ken op school afscheid genomen. 
Veel kinderen heb ik als kleuter zien 
komen en als puber weer zien gaan. 
Veel ouders grijs zien worden, veel 
oude collega’s gedag gezegd en nieu-
we begroet. 
De laatste week naar de afscheid dag 
toe viel me best zwaar omdat er ook 
afscheid wordt genomen van heel 
veel mooie momenten. Hoogte en 
ook diepte punten die geweldige her-
inneringen hebben gemaakt. 
De afscheid dag is ook zo’n moment 
om nooit te vergeten. Ontzettend veel 
mooie, grote, kleine, lieve en creatie-
ve cadeaus gekregen. 
De waardering voor mijn werk en als 
persoon door jullie toegezongen, op-
geschreven en gesproken zetten de 
kroon op de herinnering. 
Met heel veel plezier heb ik voor en 
met jullie gewerkt en ik wil iedereen 
die daar op welke manier dan ook  z’n 
steentje aan heeft bijgedragen heel, 
heel hartelijk danken. 

 
-Tiemen- 

 

Welkom 
In de afgelopen periode mochten we 
twee nieuwe leerlingen welkom heten 
in groep 0/1. Jack Jansen en Jesse van 
Manen zijn kortgeleden gestart. We 
wensen hen een fijne tijd bij ons op 
school. 
 
Voorstellen 
Hoi allemaal!  
Sinds de herfstvakantie werk ik 
(tijdelijk) hier op De Bron. Ik zal me 
daarom kort voorstellen. Ik ben Thirza 
van Baalen en woon in Ede. Ik kom uit 
Rijssen en ben vier jaar geleden voor 
mijn studie naar Ede verhuisd. Voor 
de zomervakantie heb ik mijn pabo di-
ploma gehaald. Sindsdien heb een 
aantal keer op invalbasis voor de klas 
gestaan en geef ik bijles.  
 
In mijn vrije tijd ben ik vaak bij vrien-
den te vinden en ik houd erg van 
sporten. Daarnaast ben ik onderne-
mend, maak ik graag lange wandelin-
gen en lees ik graag. 
 
De aankomende weken zal ik een paar 
dagen per week in groep 7 voor de 
klas staan. Ik heb er ontzettend veel 
zin in en hoop, als daar de mogelijk-
heid voor is, kennis met u te maken.  
 
Groetjes, 
Thirza 
 
 
 
 
 

Onderwijskundige ontwikkelingen 
In dit schooljaar zullen we twee nieu-
we methodes gaan uitzoeken. Een 
methode voor voortgezet technisch 
lezen en een methode voor het reken-
onderwijs. 
 

De meeste kinderen starten met het 
leren lezen in groep 3. Het begint met 
het leren van letters en woorden en 
langzamerhand kunnen de kinderen 
een boek lezen. Het leren lezen stopt 
niet na groep 3. Ook in de hogere 
groepen is er veel aandacht voor le-
zen. Daarvoor maken we onder ande-
re gebruik van een methode. Op dit 
moment proberen we twee verschil-
lende methoden uit. De methode Ka-
rakter en Estafette. Eén van beide me-
thoden zal straks ingezet worden in 
de groepen 4 t/m 8.  
 

Ook de rekenmethode zal in de loop 
van het schooljaar vervangen worden. 
Tegenwoordig zijn alle methodes digi-
taal beschikbaar en sommige hebben 
daarnaast nog een papieren versie. 
Op dit moment verdiepen we ons in 
de methodes Pluspunt en Wereld in 
Getallen van uitgeverij Malmberg. De-
ze methoden beschikken zowel over 
een papieren als digitale versie. De di-
gitale versie maakt gebruik van adap-
tieve software. Dit betekent dat de 
opdrachten zich automatisch aanpas-
sen aan het rekenniveau van de kin-
deren.  
 

Agenda 
04-12 Sinterklaasfeest 
17-12 Kerstviering groep 1 t/m 8 
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https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/karakter.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/karakter.htm
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/pluspunt.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm

