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Agenda 
 

Ma 10/9 Informatieavond roep 1-2-3 

Wo 12/9 Sportdag 

Vr 14/9 Nieuwsbrief 

 

Weer naar school 
Afgelopen maandag is de school weer begonnen. Na 

een prachtige zomer gaat de wekker weer en ook de 
schoolbel vertelt dat er gewerkt moet worden. 

Op zo’n eerste dag zijn veel kinderen, sommige ouders 

en alle leerkrachten een beetje zenuwachtig. Gelukkig 
is dat snel over als de kop er eenmaal af is. Er was 

veel te vertellen over de vakantieweken. En dat waren 
overwegend mooie, vrolijke verhalen. Anouk (groep 7) 

en Danore (groep 2) hadden wel pech en konden 

maandag niet starten. Anouk kreeg aan het einde van 
de vakantie een blindedarmontsteking en Danore brak 

haar arm en moest ook geopereerd worden. Het gaat 
weer goed met ze. 

We wensen elkaar een fijn, leerzaam en goed 
schooljaar toe!  

 

De scholen zijn weer begonnen 
Aan het begin van ieder schooljaar is altijd de VVN-

actie ‘De scholen zijn weer begonnen’. Kinderen gaan 
allemaal over straat om naar school te komen. Ze 

nemen, al dan niet samen met hun ouders, deel aan 

het verkeer. En allemaal willen we niets liever dan dat 
ze daar veilig aankomen en ook weer veilig thuis 

komen. Daarom zijn de verkeerslessen thuis en op 
school belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk dat 

de omgeving, andere verkeersdeelnemers rekening 

houden met de kinderen. Je moet er niet aan denken 
wat er mis zou kunnen gaan… 

Maandag was wethouder Nagtegaal en een legertje 
pers op school om de plaatselijke aftrap van de actie 

letterlijk door te kinderen leven in te blazen. 

 

 
 

Welkom 

In de zomervakantie zijn diverse kinderen vier jaar 
geworden en zij zitten nu in 

groep 1a of in groep 1b. We 
heten Vick, Lennart en Julie 

van harte welkom in groep 1a. 

Vick kent nog bijna niemand, 
Lennart heeft twee grote 

zussen (Anouk en Maud) en 
Julie twee grote broers (Sem 

en Levi). 
In groep 1b zitten Mila, het 

zusje van Noud en Senna en 

nog een Lennart die ook nog op dezelfde dag geboren 
is als Lennart uit groep 1a en ook nog in dezelfde 

straat woont. (Volgt u het nog?) Lennart is het broertje 
van Rosanna en Martijn. 

Van harte welkom op school! 

 
Nog meer welkom 

Vanaf nu is het team een stukje groter. Dat valt vooral 
op in de koffiekamer, daar passen we echt niet met 

z’n allen in. In de komende nieuwsbrieven stellen we 
de nieuwe collega’s wat beter voor. Hier is het in 

vogelvlucht:  

Juf Naomi Piet (groep 8), juf Mariëlle de Zwart (groep 
6), juf Sandra van Rijn (groep 1a) en juf Mariëlle Bais 

(ook 1a), meester Geert Jan ten Hove 



 

2 

(onderwijsassistent) en juf 😊 Atie Heijstek 

(conciërge). 

We pasten nog net op de teamfoto! 
 

Tot ziens, juf 
Het kwam net zo uit dat juf Amanda Franke na de 

vakantie nog één weekje moest werken voordat het 

zwangerschapsverlof begon. Aan haar buik zou je het 
nog niet zeggen, maar half oktober hopen zij en haar 

man een kindje te krijgen. Vrijdag was er een 
verrassingsfeestje in groep 1a. We wensen de juf een 

hele mooie tijd toe. Als alles goed mag gaan, zien we 
haar in de loop van januari weer terug op school. Tot 

die tijd zorgen juf Sandra van Rijn en juf Mariëlle Bais 

voor de kleuters.  

 
 

Engels 
Sinds de start van de basisschool (1985) wordt er in 

de groepen 7 en 8 Engels gegeven. Vanaf dit 

schooljaar beginnen we daar veel vroeger mee. Al in 
groep 1 laten we de kinderen wat meer kennis maken 

met de Engelse taal. Dat worden geen zware lessen, 
maar leuke, luchtige lesjes met liedjes en wat basale 

dingen. Dit jaar worden de lessen in de groepen 1 t/m 
4 gegeven. Volgend schooljaar laten we het met de 

huidige groep 4 meegroeien, zodat over twee jaar de 

hele school Engels krijgt. 
Gelukkig hoeft die leerkracht die lessen niet helemaal 

alleen te geven. In elke groep is Tom aanwezig om te 
helpen. De methode in de onderbouw heet dan ook 

‘My name is Tom’. Kijk dus niet verbaasd als uw 

kleuter vandaag of morgen vraagt: ‘How are you?  

 
 
Muziek 

Vorig schooljaar is er in het team flink nagedacht over 
de muzieklessen. We vonden dat de kwaliteit daarvan 

wel een stukje omhoog zou kunnen. Daarom zijn er 
afspraken gemaakt en hebben we om die 

kwaliteitsslag te maken ook materialen aangeschaft. 

Zo maken we sinds een tijdje gebruik van alle digitale 

hulpmiddelen van ‘Eigenwijs’ en zijn er meteen na de 
zomervakantie flink wat muziekinstrumenten binnen 

gekomen. We kunnen aan de slag met kazoos, 

boomwackers, xylofoons en keyboards. We denken 
dat plezier met muziek belangrijk is voor de kwaliteit. 

Sommige leerkrachten hebben gekwartet over de 
lessen: ‘als ik bij jou muziek geef, doe jij dan 

aardrijkskunde bij mij?’ Zo maken we gebruik van 
elkaars sterke kanten. We streven er naar om met de 

Kerst een mooi muzikaal intermezzo te laten horen. 

 
 
O, o, die mooie zolder! 

In de vakantie is er doorgewerkt aan de zolder. We 
kunnen hem nu gebruiken, maar we zijn nog niet 

helemaal klaar. De finishing touch moet nog. Als dat 

gebeurd is, doen we graag een ‘attic floor warming’ 
om u al het moois te showen. 

Maandag gaan we weer met de bieb beginnen en 
afgelopen week hebben al kinderen er hun 

lunchtrommeltje leeggegeten. Als team hebben we 
nog nooit zo uitgekeken naar lange vergaderingen… 
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Computers 
We hebben geen computerlokaal meer. Inmiddels 

hebben we voor de groepen 3 t/m 8 chromebooks op 

school en voor de kleuters iPads. Alles is wat later 
gearriveerd dan afgesproken met de leverancier. 

Daarom wordt er nu hard gewerkt om alles heel snel 
draaiend te krijgen.  

 
 

Schoolgids 
Aan de nieuwe schoolgids wordt nog gewerkt, maar 

afgelopen woensdag heeft uw kind de inmiddels 
bekende ‘koelkastversie’ mee naar huis gekregen. Hij 

is dit jaar geel. Daar staan de meest praktische 
gegevens voor het komende jaar op. Gooi hem niet 

weg, dan bent u op de hoogte van de belangrijkste 

gegevens. De volledige schoolgids kunt u binnenkort 
op de site vinden. 

 
 
Informatieavonden 

Maandag 10 september is de informatieavond voor de 

groepen 1 t/m 3. U krijgt daar een briefje over. Voor 
de andere groepen is dit later gepland (zie gele brief). 

 
 

Sportdag 

Als het weer het toelaat, is de jaarlijkse sportdag op 
de Goerie op woensdag 12 september. U krijgt ook 

hier nog een briefje over.  

 
Schoolfotograaf 

Vrijdag zijn alle kinderen op de schoolfoto geweest.  
Als de foto’s klaar zijn, krijgt u een pakketje van ons, 

waarna u alles zelf digitaal met de fotograaf kunt 
regelen. 

 

 

 


