
 

 

 

Nieuws van…. 

   

 

 
Agenda 

Week 43 25 okt – 31 okt  

Week 44 1 nov – 7 nov  

Week 45 8 nov – 14 nov Maandag: ontruimingsoefening Bovenbouw 
Dinsdag: ontruimingsoefening Onderbouw 

Week 46 15 nov – 21 nov Start EU-schoolfruit programma 
Kindgesprekken  

Week 47 22 nov – 28 nov Kindgesprekken 

 

Vanuit de directie 
Beste ouders/verzorgers, 

De eerste periode zit er al weer op. Wat is het snel gegaan en wat is er al weer een boel gebeurd. We 

merken dat de rust en regelmaat begint te komen. De kinderen zijn weer gewend aan het ritme van 

de schooldag en ook wennen ze steeds meer aan elkaar. Uiteraard is nog niet alles in kannen en 

kruiken. Hier werken we volop aan.  

Na de herfstvakantie begint de leukste, drukste en langste periode van het schooljaar. 9 weken 

onafgebroken onderwijs, Sint, Kerst en het gaat donkerder worden buiten. Allemaal ingredienten voor 

een intensieve periode. Wij hebben er zin in! 

Squid game 
In zekere mate merken wij dat sommige kinderen naar het Netflix-programma Squid Game hebben 

gekeken en dat zij de spellen die in die serie gedaan worden, gaan naspelen op school. Als school zijn 

wij hier niet blij mee. We zullen dan geen spelletjes a lá Squid Game accepteren en dit gelijk met de 

kinderen bespreken. We zouden het waarderen als u dit thuis ook bespreekt. Meer info: 

https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-

realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b16  

Externe informatie 
Bij ‘nieuws’ komt er regelmatig een folder, uitnodiging of iets dergelijks. Wij vinden het niet erg om 

voor sommige activiteiten ‘reclame’ te versturen. Wel zullen we altijd de check doen of het relevant 

is voor onze kinderen en of dit niet botst met beleid van de school. We zullen niet altijd voor elk 

nieuwsitem een push-melding sturen. We willen u namelijk niet overvragen met allemaal meldingen. 

In de nieuwsbrief zal altijd een overzicht staan, maar u kunt uiteraard ook soms zelf even kijken of er 

nog iets nieuws gepubliceerd is. 

- Nieuwsitem: Kinderbingo 

- Nieuwsitem: Kinderyogales 

- Nieuwsitem: Alphens zaalvoetbaltoernooi 

- Nieuwsitem: Webinar ‘Hoeveel schermtijd is gezond? 

https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b16
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b16
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Gezonde school 
Wij zijn een gezonde school. 

Thema's die vallen onder de gezonde school zijn voeding, milieu en natuur, bewegen en sport. Ook 

het thema relaties en seksualiteit is een thema, hier werken we nu al mee. Eén keer per maand wordt 

er een les gegeven vanuit de methode kriebels in je buik. Na de herfstvakantie starten we met het 

thema voeding. 

Speerpunten waar we dit schooljaar o.a. mee aan de slag willen vanuit de werkgroep gezonde school 

zijn om 10.00u een gezond pauzehapje, gezonde traktaties en bewegend leren. 

 

Hiernaast starten we in de week van 15 november weer met het EU-Schoolfruit programma. Met dit 

programma krijgen wij wekelijks voor 3 dagen groente/fruit. Op dinsdag, woensdag en donderdag 

hebben we dan als 10uurtje een stuk groente/fruit voor de kinderen. Op de andere dagen vragen wij 

u als ouders/verzorgers om ook iets gezonds mee te geven voor het 10uurtje. 

Vervanging juf Christel 
Het herstel van Juf Christel verloopt voorspoedig. Echter zien wij nog niet op korte termijn de 

mogelijkheid dat zij weer volledig zelfstandig voor de groep gaat staan. Juf Marlyne en Juf Judith zullen 

nog een geruime tijd lesgeven aan groep 3. Zodra hier iets in veranderd, zullen we dit met u 

communiceren. 

AVG 
Het wil nog wel eens voorkomen dat er leuke foto’s of video’s worden genomen door de leerkrachten 

van de kinderen. Om die te mogen delen via Klassenboek of via social media is toestemming nodig. 

Hier dient actief toestemming op te worden gegeven. Dit wil zeggen dat als u niks heeft doorgegeven, 

wij ook niks mogen publiceren. Het gebeurt nog wel eens, dat u als ouder niet goed weet welke soort 

toestemming u momenteel gegeven heeft. U kan dit altijd bij de leerkracht of bij 

j.reitsema@wijdevenen.nl opvragen. Wilt u iets wijzigen? Doe dit dan via het formulier in ParentCom. 

Rots en Water 
Beide groepen 8 zullen na de herfstvakantie een Rots en Water training krijgen om hen iets extra’s 

mee te geven in de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Groep 8B zal gelijk na de herfstvakantie 

beginnen op maandagmiddag. Groep 8A start op woensdag 24 november. 

  

mailto:j.reitsema@wijdevenen.nl
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Opleidingsschool 
Een van de doelen uit ons schoolplan is het zijn van een opleidingsschool. Hoe geven we daar op dit 

moment vorm aan? 

Wij zijn een partnerschool van de Marnix Pabo, te Utrecht. Van hen krijgen we de meeste stagiaires. 

Ook hebben we soms stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent van MBO Rijnland. Het kan 

daarnaast incidenteel gebeuren dat we stagiaires van andere opleidingen hebben.  

We hebben op dit moment 4 studenten van de Marnix. Daarnaast 1 student van InHolland en 2 

studenten van het MBO. Ook hebben we 1 collega die in het laatste jaar van het zij-instroomtraject 

zit. 

Wie en waar? 
Juf Karlijn, 2e jaars Marnix. Loopt 1e semester stage op maandag bij Juf Thérèse. Het 2e semester gaat 

zij 2 dagen stage lopen in een andere bouw. 

Meester Rob, 2e jaars Marnix. Loopt 1e semester stage op dinsdag bij  Juf Noraly. 2e semester naar 

andere bouw. 

Juf Mariëlle, LIO (Leraar in opleiding, = laatste jaars) Marnix. Loopt gehele schooljaar stage op 

woensdag (Juf Kim) en donderdag (Juf Bea).  

Juf Maartje, 1e jaars Marnix. Loopt 1e semester stage op donderdag bij Meester Bertus. 2e semester 

naar andere bouw. 

Juf Lindy, 1e jaars Pabo InHolland. Loopt 1e semester stage op dinsdag bij Meester Giovanni. 2e 

semester naar andere bouw. 

Meester Thomas, 3e jaars MBO Rijnland. Loopt gehele schooljaar stage bij Juf Margreet en Juf Fransijn 

op donderdag en vrijdag. 

Juf Yentel, 2e jaars MBO Rijnland. Loopt gehele schooljaar stage bij Juf Hanna op maandag en dinsdag. 

Herfstrapportage 
Sommige ouders waren het gewend dat er een herfstrapport werd meegegeven aan de kinderen. 

Vanaf dit schooljaar doen wij dit niet meer. We hebben de oudervertelgesprekken gehad, de 

kindgesprekken komen eraan en mocht u als ouders vragen hebben over de voortgang van uw kind, 

kan u altijd een afspraak maken met de leerkracht. Wij vinden dit voor de eerste helft van het 

schooljaar voldoende. Uiteraard zal er na de midden Cito’s (eind januari) wel een rapport komen. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op €30. Met dit geld kan de Oudercommissie een 

aantal extraatjes doen voor de kinderen. Zoals een Sintcadeautje, paaspresentje, activiteiten tijdens 

Koningsspelen en aan het eind van het schooljaar. Het schoolreisje zit niet in de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

Er komt een betaalverzoek uw kant op.  
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Muzieklessen – ander gymrooster 
De Onderbouw heeft afgelopen dinsdag het eerste blok van muzieklessen feestelijk afgesloten 

d.m.v. een optreden. Na de herfstvakantie is de Bovenbouw aan de beurt. Ook zij zullen o.l.v. Juf 

Ingrid muzieklessen krijgen. Hierdoor verandert het gymrooster voor de dinsdag iets. Nieuwe 

gymrooster tot en met de kerstvakantie: 

8.30u-9.15u:  Groep 8A 

9.15u-10.00u:  Groep 8B 

10.00u-10.40u: Groep 5 

10.40u-11.10u: Groep 5/6 

11.10u-12.00u: Groep 6 

13.00u-13.45u: Groep 7A 

14.14u-15.00u: Groep 7B 


