
 
  

Inhoudelijke nieuwsbrief november 2022 

Beste ouders/verzorgers 

In september stond er een informatieavond gepland die helaas door ziekte van de directie niet 

door is gegaan. We willen u via deze brief alsnog meenemen in de ontwikkelingen van de 

Barkentijn. 

Nieuwe collega’s 

Juf Jola Pieternella is dit schooljaar bij ons gestart. Zij staat voor verschillende groepen en we 

zijn blij te zien dat zij al helemaal is gewend en het naar haar zin heeft bij ons op school. 

Cleo Berkelaar is gestart als medewerkster ouderbetrokkenheid. Het is fijn te merken dat veel 

ouders haar al weten te vinden. 

Juf Leandra Pappers komt ook één keer per week bij ons op school. Om leerkrachten te 

begeleiden in hun ontwikkeling coacht juf Leandra de collega’s. Ook gaat zij in overleg met ouders 

met kinderen in gesprek die extra begeleiding nodig hebben. 

  

Ouderbijeenkomsten 

De koffieochtenden zijn dit schooljaar op vrijdag. Alle ouders zijn welkom om binnen te lopen. 

Regelmatig staan er thema’s op het programma met gastsprekers. Ook u kunt aangeven waar uw 

belangstelling naar uit gaat. Ook is de ouderraad weer van gestart gegaan onder leiding van Cleo.  

We zijn blij dat hier nieuwe ouders bij aangesloten zijn. Zij zijn enthousiast van start gegaan 

met het versieren van de school voor de Kinderboekenweek.  

Diataal 

Sinds vorig schooljaar nemen wij de DIA toetsen af. Deze toetsen worden digitaal afgenomen en 

zijn adaptief. Dat wil zeggen dat ze zich aanpassen aan het niveau van de leerling. Elke leerling 

doorloopt een route op basis van hun prestaties tijdens het toetsen. Zo komt iedere leerling tot 

zijn recht; de sterke leerlingen worden uitgedaagd en de zwakkere leerlingen krijgen makkelijker 

opgaven zonder dat zij dit merken. Het voordeel hiervan is dat de toetsen korter zijn en 

leerlingen niet onnodig belast worden met te moeilijke of te makkelijke opgaven. Het 

zelfvertrouwen van de leerlingen groeit hierdoor, wat een positief effect op de prestaties kan 

hebben.  

Verkeersveiligheid 

Vorig schooljaar hebben we een aantal acties gevoerd met ouders, kinderen, BOA’s en de 

wijkagent om u te wijzen op de verkeersveiligheid rondom de school. Het leek in het begin goed 

te gaan, maar ook vorig schooljaar hebben we u via de nieuwsbrief diverse keren gevraagd om 

hier rekening mee te houden. We begrijpen dat sommige ouders hun kinderen met de auto 

afzetten bij school en daarna door moeten naar hun werk.  

Gelukkig zijn er veel ouders die zeker rekening houden met de veiligheid en de goede routes 

gebruiken of hun kind bij het hek aan De Haerestraat afzetten. 

Vooral in de zijstraat (Geeresteinstraat) bij het hek bij de hoofdingang zorgt het afzetten van 

de kinderen voor zeer onveilige situaties. Ouders stoppen midden op de weg en stappen soms 

zelfs uit om iets tegen de leerkracht te vertellen. Ook rijden sommige ouders achteruit de 

straat uit.  



 
  

We vragen u dan ook met klem uw auto op een parkeerplek te parkeren om de kinderen uit te 

laten stappen. 

 

ICT 

Alle kinderen hebben dit jaar de beschikking over een eigen laptop. Op de laptop wordt leerstof 

geoefend en kunnen kinderen extra oefenen op onderdelen waar zij nog niet zo goed in zijn. 

Ook hebben we sinds deze week nieuwe digiborden in elke klas.  

 

Dagprogrammering 

Dit schooljaar hebben de kinderen in plaats van 6 uur 10 uur extra leertijd. Er  worden 

verschillende vakken aangeboden, zoals Engels, leesplezier, dans, techniek en schrijven. 

De groepen 7 en 8 gaan op de dinsdagmiddag om 15.00 uur naar Club 1908. Bij Club 1908 ligt de 

nadruk op het leren van zogenoemde 21 ste-eeuwse vaardigheden. Deze zijn heel belangrijk voor 

de banen van de toekomst. Banen waarvan we nog niet eens het bestaan weten, met namen in de 

techniek en de ICT. 

Bij Club 1908 krijgen de kinderen lessen in STEM, wat staat voor: science, technology, 

engineering en mathematics. Ze gaan aan de slag met speciaal ontworpen programma’s 

bijvoorbeeld op het gebied van coderen. Ook leren ze probleemoplossend en creatief te denken. 

 

Pilot Bambook 

In groep 5 krijgen alle kinderen een Bambook. Een Bambook is een schrift waarvan alle 

bladzijdes uitwisbaar zijn. Met bambook kunnen we mooie stappen maken in 

duurzaamheid. Hoe meer we bambook gebruiken, hoe meer papier we besparen. Op deze 

manier dragen we een steentje bij aan het verbeteren van het milieu. Uit onderzoek 

blijkt daarnaast dat het maken van aantekeningen tijdens de instructie van de 

leerkracht helpt met het opnemen van de leerstof. De leerlingen kunnen via een app de 

pagina’s scannen en de aantekeningen bewaren voor later. Toetsen kunnen ze op deze 

manier thuisleren, maar hebben ook de aantekeningen van de instructie bij de hand 

tijdens hun huiswerk. Wij blijven u hiervan op de hoogte houden. 

 

Schoolfruit 

Zoals u de laatste jaren gewend bent, krijgen de kinderen vanaf februari schoolfruit. 

Dankzij een extra toegekende subsidie kunnen we de kinderen na de herfstvakantie ook 

al fruit aanbieden. 

 

Gratis vervoer voor kinderen 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen alle Rotterdamse kinderen van 4 t/m 12 jaar, een jaar lang 

gratis reizen met het openbaar vervoer in de stad> Zo wordt het OV voor gezinnen een 

aantrekkelijk alternatief voor de auto.  

Kinderen reizen onder begeleiding van een volwassenen en hebben een persoonlijke ov-

chipkaart en DigiD nodig. Je kunt het aanvragen op:  

https://www.rotterdam..nl/nieuws/gratis-ov-voor-kinderen/   



 
  

Regelmatig maken wij met de kinderen een uitstapje met openbaar vervoer. Het zou ons 

helpen wanneer u een OV kaart voor uw kind aanvraagt. 

 

Belangrijke data voor uw agenda 

Dinsdag 29 november studiedag: ALLE kinderen vrij 

Maandag 5 december Sinterklaas: ALLE kinderen om 12.00 uur vrij  


