
 

 

Nieuwsbrief januari 2023 
Beste ouders/verzorgers,  

Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:  

• Bezoek van het bestuur 

• Literaire basisschool 

• Nationale voorleesdagen 

• Dia-toetsen en rapportgesprekken 

• Voorstellen OR lid 

• Verkeersveiligheid 

• Belangrijke data voor uw agenda   

Bezoek van het bestuur 

Maandag 23 januari hebben wij weer bezoek gehad van ons bestuur. Zij hebben verschillende 

groepen bezocht en met directie en IB gesproken. Ze waren erg tevreden en we hebben mooie 

woorden gehoord over onze school. We zijn erg trots op onze ontwikkelingen. 

Literaire basisschool 

Afgelopen schooljaar hebben wij met het team onze visie opnieuw geformuleerd. Tijdens dit 

traject hebben we nagedacht over wat wij als school heel belangrijk vinden. 

Goed kunnen lezen is doorslaggevend voor de toekomst van kinderen. Op De Barkentijn 

combineren we het aanleren van een goede leesvaardigheid met motivatie en plezier. Zo blijven 

kinderen lezen en zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Op dit 

moment krijgen de kinderen bijvoorbeeld ook al lessen creatief schrijven en wordt close 

reading toegepast in de klassen. 

Daarom hebben wij besloten Literaire Basisschool te worden. We gaan nu met elkaar kijken hoe 

we het verder gaan ontwikkelen. U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. 

Nationale voorleesdagen 

Deze week zijn de nationale voorleesdagen gestart. Maandag is een 

aantal leerlingen op bezoek geweest bij de bewoners van de 

Wetering. Eerst hebben zij gezellig samen ontbeten en daarna 

hebben de kinderen een boek voorgelezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben leerlingen in verschillende groepen aan de klas voorgelezen. Voor sommige 

was het een beetje spannend, omdat zij voor een hogere groep mochten voorlezen. Hoe stoer 

dat je dat durft. Iedereen heeft genoten, vooral de kleuters vonden het erg leuk. 

 



 

 
 

         

Dia-toetsen 

De kinderen zij druk bezig met het maken van de Dia-toetsen. De resultaten zullen met u 

besproken worden tijdens de rapportgesprekken. U kunt via de PARRO-app een afspraak maken. 

We willen graag met alle ouders een gesprek voeren, dus meld u aan. 

 

Voorstellen OR lid 

Ik ben Ellis, moeder van 3 dochters, waarvan 2 op De Barkentijn. Buiten mijn werk als fotograaf 

en mijn opleiding als kindercoach, heb ik ook de leukste tijdsbesteding als OR-lid op school. 

Ik ben hiervoor gevraagd en vond het direct een uitdaging om 'ja' op te zeggen. Het is leuk om 

betrokken te zijn als ouder bij de school en ik voelde mij gelijk welkom binnen de OR-groep van 

De Barkentijn. Je helpt bij veel activiteiten, ideeën werven en uitwerken en als ouder in 

samenwerking met de school kan je ook je eigen ideeën naar voren brengen. Dit biedt soms een 

nieuwe kijk op sommige activiteiten en/of ideeën van elkaar. Samen komen we tot de leukste 

uitkomsten en proberen buiten de belangrijke dingen op school de leuke dingen nog leuker te 

maken! 

 

Verkeersveiligheid 

Al vele keren is de verkeersveiligheid rondom de school ter sprake  geweest. Veel ouders zien 

we nu inderdaad ergens anders hun auto parkeren of de kinderen afzetten. Helaas zijn er ook 

nog steeds ouders die hun kinderen vlak voor het hek afzetten. Er wordt zelfs wel eens 

achteruit de straat uitgereden. Nogmaals een dringend verzoek dit niet te doen! 

Belangrijke data voor uw agenda  

Donderdag 9 februari: Studiedag.  Groep 1 en 2 vrij     

Maandag 13 februari: rapporten mee 

Dinsdag 14 februari: start rapportgesprekken 

Donderdag 23 februari: schoolfotograaf 

Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie. 

Kinderen maandag 6 maart weer naar school. 

 


