
     
 

Nieuwsbrief februari 2020 
 
Vindt u ook dat de tijd zo snel vliegt? En waar blijft de winter?  Nu al 
zien we de narcissen in bloei staan en hebben sommige planten op 
ons plein alweer nieuwe knoppen. 
 
In januari zijn we weer fris en fruitig van start gegaan. 
Het is ook de maand van de Cito toetsen en de belangrijkste vraag 
voor ons, voor de kinderen en natuurlijk ook voor u: zijn ze vooruitgegaan?  
U weet dat wanneer er een goede werkhouding is en ook het gedrag goed is dat uw kind het 
beste uit zichzelf kan halen: hard werken, nieuwsgierig zijn, doorzetten en volhouden. Want 
leren kost tijd en moeite. Ik kan u nu al verklappen dat de leerkrachten heel vaak heel blij 
zijn geworden van de resultaten. Na de voorjaarsvakantie zullen de ontwikkelings-
gesprekken weer plaatsvinden en kan uw kind en de leerkracht samen met u kijken naar alle 
inspanningen.  
 
Informatie over Personeel 
Helaas moeten wij u ook melden dat onze Intern Begeleider: Rowena ons gaat verlaten.  
Per 1 maart heeft zij een andere baan en gaat zij ook andere dingen doen, namelijk het 
begeleiden van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Inmiddels werkt zij ook deze maand 
nog maar beperkt op school. Haar vertrek zal een groot gemis zijn voor ons en voor ouders 
die haar kennen zeker ook. Op dit moment hebben we nog geen nieuwe IB’er kunnen 
vinden. 
 
Half januari hebben wij ook kinderen en ouders van groep 6 uitgenodigd om hen te melden 
dat er vanaf februari geen leerkracht was gevonden, want ook juf Heleen is gestopt. 
Niet alle ouders en kinderen waren aanwezig en zij zijn via een brief geïnformeerd. Van de 
ouders die er wel waren hebben we veel begrip steun gekregen. Voor ons is dit 
hartverwarmend te weten dat ouders ons steunen. 
Zoals u weet is er in Nederland een lerarentekort. De stakingsdagen hebben wij met elkaar 
gebruikt om te bespreken hoe we een goede oplossing konden vinden voor de leerlingen 
van groep 6. Maar niet alleen dat. Ook voor de komende jaren zullen we met minder 
leerkrachten hetzelfde mooie onderwijsaanbod willen bieden voor onze kinderen. 
 
 
  



Gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden. 

Onze school is gestart met het project: de Schoolschrijver.  

Voor het komend half jaar is Selma Noort onze schoolschrijver.  
Mocht u een vraag voor haar hebben: iedere dinsdag is zij bij ons op school. 
Bij de start van dit project hebben we er een feestelijk tintje aan gegeven. 
 

 
 
 
Dat de kinderen met grote concentratie luisterden is op deze foto wel te zien. En wat zijn we 
trots op onze kinderen die  een geweldige rap ten gehore brachten.  
Een grote verrassing was dat de televisieploeg van RTL enkele dagen ervoor had gevraagd of 
zij opnames mochten maken van de feestelijke start van de Schoolschrijver. 
Ondanks de camera- en geluidsmensen was onze echte schoolschrijver toch belangrijker. 
De uitzending zal zijn: 12 februari 10.00 RTL koffietijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadat Selma – via de rode loper- en onze 

schoolrap welkom werd geheten kreeg ze 

een prachtige sjerp om met de tekst: de 

schoolschrijver. 

Als voorbereiding hadden alle kinderen al 

enige informatie  over Selma gekregen en 

mochten de kinderen vragen maken die in 

de schoolschrijvers-doos verzameld werden. 

Selma heeft enige vragen eruit gepakt: 

Hoe moeilijk is het om verhalen te schrijven? 

Hoe bent u schrijver geworden? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerkkamer JES Rijnland 

Na de voorjaarsvakantie kunnen leerlingen van groep 7 gebruikmaken van de 
Huiswerkkamer, georganiseerd door JES en Bplus C. De Huiswerkkamer vindt plaats in de 
Openbare Bibliotheek in de Kopermolen van 15.00-16.30. 
Leerlingen van groep 7, die geïnteresseerd zijn, gaan aan de slag met hun eigen doelen. 
Doelen kunnen te maken hebben met rekenvaardigheid, begrijpend lezen maar ook 
planning en concentratie kunnen doelen zijn. Voorafgaand aan de start zal er altijd eerst een 
gesprek zijn met de leerling, de ouder, meester Yassine en juf Victorien ( van JES). 
Op donderdag 6 februari om 8.30 zal Victorien een korte presentatie houden voor de 
kinderen én hun ouders in het lokaal van groep 7. Ouders, u komt toch ook? 
 

De belangstelling voor de Huiswerkbegeleiding in Eigen Wieken is groot. Veel 

kinderen van groep 3 en 4 maken hiervan gebruik en de juffen zorgen ervoor dat ze goede 
oefenstof meekrijgen. Natuurlijk zijn er zeker ook kinderen uit groep 5 en 6 die van harte 
welkom zijn. Wel belangrijk dat u zelf uw kind opgeeft. Zo is er altijd een beetje controle of 
kinderen blijven komen. 

Natuurlijk werd Selma Noort ook 

geïnterviewd en gevraagd waarom zij mee 

doet aan dit project: Kinderen inspireren, 

laten ervaren wat taal allemaal kan doen 

en kinderen te laten proeven hoe fijn het is 

om zelf verhalen te kunnen maken.  

Jammer dat er nauwelijks ouders waren bij 

ouderbijeenkomst. Met de ouders die er 

WEL waren was er een mooi gesprek!! 

De start van het project in groep 5 



Impressies van de Sporttuin 

 
U weet toch dat alle kinderen na schooltijd een activiteit van de Sporttuin kunnen doen? 
In de school hangen de poster waarop te zien is welke activiteiten er gedurende een 
bepaalde periode op een bepaalde dag worden aangeboden. 

 
In het kader van Talentontwikkeling zijn 2 leerlingen uit groep 8 gevraagd om hun Talent in 
te zetten met het begeleiden van sportactiviteiten. Na een proefperiode van een maand 
krijgen de kinderen een officieel T-shirt van de Sporttuin. Ze doen het prima!!! 
Ook de kooklessen onder begeleiding van juf Sonja en Gioia zijn succesvol en binnenkort is 
er een mooie afsluiting waarin ouders en kinderen samen gaan koken en eten. 
 
In de jaarkalender staat dat we eind februari zouden gaan starten met ons schoolproject: 
Alle Landen. Vanwege vervangingsproblemen is veel energie van het team uitgegaan naar 
het bedenken en oplossen om kinderen zoveel mogelijk goed onderwijs te geven, is er 
onvoldoende tijd om het project goed voor te bereiden. Er is dan ook besloten dit 
schoolproject voorlopig uit te stellen. 


