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Agenda 
 

Ma 7/10 Deze week spreekuren 
Deze week praktische verkeerslessen 

Start Kinderboekenweek 

Do 10/10 Biebjuf Nelina Houwaart geeft gastles 
in alle groepen (ook de peuters) 

Di 15/10 Herfstwandeling Panbos groep 1 t/m 
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Di 15/10 15.30 uur: leerlingenraad 

Vr 18/10 Afsluiting Kinderboekenweek 

’s Middags vrij 
12.15 uur: Herfstvakantie 

Nieuwsbrief 

 
Schoolfotograaf 

Vrijdag 4/10 is de schoolfotograaf nog een dagje bezig 
geweest. Kinderen die een paar weken geleden ziek 

waren, konden nu nog op de foto, de groepsfoto’s zijn 

gemaakt en heel veel mooie foto’s van broertjes en 
zusjes. 

Nu gaan er van al die foto’s proefdrukken gemaakt 
worden. Die verwachten we binnen niet al te lange tijd 

op school. Daar worden ze uitgedeeld. Daarna is het 

kopen van de foto’s iets tussen u en de 
schoolfotograaf. Online kunt u aangeven of u de foto’s 

wilt kopen en kunt u ze betalen. De bestelde foto’s 
worden dan weer via school verspreid. 

 
 

De Zeester 

Dit voorjaar hebben de leidsters van De Zeester een 
aanvraag ingediend bij het plaatselijke stichting ‘Sint 

en Pietenactie’ om iets moois te doen voor de peuters 
op het schoolplein. Dat fonds kent jaarlijks bijdragen 

toe aan instanties die op één of andere manier zorgen 

voor kinderen. Een paar weken geleden kwam het 
bericht dat er een afvaardiging verwacht werd bij De 

Beslagkom, omdat deze aanvraag minstens deels 

gehonoreerd zou worden.  
Het blijkt dat De Zeester het mooie bedrag van € 1500 

ontvangt. Dat geld wordt op korte termijn uitgegeven, 
zodat de peuters naar hartenlust buiten kunnen spelen 

en meer uitdaging op het plein hebben. Van harte 
gefeliciteerd en hartelijk bedankt, Sint en Pietenactie! 

 
 

MR 
Jacqueline Ravensbergen, moeder van Mees, Sam en 

Bo, heeft aangegeven te willen stoppen met de MR. 
Afgelopen jaren heeft zij enthousiast meegedaan met 

de MR, maar nu zij hard studeert aan de Pabo wordt 

het wel erg druk. Wij bedanken Jacqueline van harte 
voor haar inzet! Die inzet blijft wel, want dit jaar doet 

zij haar stage op onze school en hebben we haar ook 
al wel eens voor een klas zien staan. 

Voor de MR betekent dit dat er gezocht wordt naar 

een ouder die de lege plek in de MR kan opvullen.  
In de schoolgids kunt u meer lezen over het werk van 

de MR. Samen met 3 leerkrachten en 2 andere ouders 
denkt u mee over heel veel schoolzaken. Johanna 

Eisinger (moeder van Willem en Giovanni) en Arie van 
der Plas (vader van Stan en Isa) zijn de MR-ouders die 

u hier over kunnen vertellen.  

De MR vergadert een keer of 6 per schooljaar. 
Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u zich melden 

bij Johanna Eisinger (secretaris) of Cora van Rijn 
(voorzitter). 

 

LIO in groep 4 
Vanaf volgende week zullen we juf 

Judy Zandee vaak op school zien. 
Judy is nog net Pabo-student, 

maar wel bijna afgestudeerd. Voor 

het zover is, moet ze nog haar 
LIO-stage doen. Dat betekent dat 

ze een periode zelfstandig een 
groep moet draaien en zo 

aantoont dat ze het vak ook 
inderdaad onder de knie heeft.  
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De school probeert hier altijd een win-win situatie van 

te maken. Ook nu is daarover gesproken en dat lijkt 
te lukken.  

Komende week is Judy vooral in groep 4 om mee te 

kijken en de kinderen te leren kennen. Dat doet ze op 
de dagen dat juf Sandra Versteegh er is (ma-di-vr). 

Langzaam aan zal ze de groep op deze dagen 
overnemen. 

Juf Versteegh begeleidt dat en krijgt daarnaast tijd om 
andere dingen te doen, zoals het extra helpen van 

kinderen uit de klas, of eens met een klein groepje aan 

de slag te gaan. Daarnaast is de juf dit jaar ook voor 
het eerst taalcoördinator van de school. Daar moet 

een slinger aan gegeven worden. En daar is dan ook 
wat tijd voor. De LIO-periode duurt een week of 8. 

Dit is dus win-win. Juf Zandee rondt haar studie af en 

die nieuwe leerkrachten zijn heel hard nodig. 
Groep 4 heeft extra handen, wat altijd heel fijn is. 

De hele school profiteert er van mee, want het werk 
van de taalcoördinator wordt praktisch ingevuld.  

We hopen dat het voor Judy Zandee een hele fijne tijd 
bij de kinderen van groep 4 wordt! 

 

Leerlingenraad 
In de afgelopen weken is er in de groepen 5 t/m 8 

campagne gevoerd en worden er rond deze tijd 
vertegenwoordigers gekozen voor de leerlingenraad. 

De raad komt dinsdag 15 oktober voor het eerst bij 

elkaar. Daar nemen ze de punten mee naar toe die in 
de klassenvergadering naar voren zijn gekomen. Na 

de vergadering moeten ze de gemaakte afspraken 
weer terugkoppelen aan de klas. Wij kijken erg uit 

naar alle slimme en goede ideeën die de kinderen aan 

gaan dragen en wensen de gekozen kinderen heel veel 
succes! 

 
Kinderboekenweek 

Maandag 7 oktober start op school de 

Kinderboekenweek. Die week duurt wat langer dan 7 

dagen. Vrijdag 18 oktober sluiten we het project weer 
af. 

Er staan boeken centraal over het thema ‘Op Reis’. Dat 
zal in diverse lessen aan de orde komen. Want op reis 

gaan heeft met heel veel dingen te maken. Ook in de 
Bijbelverhalen wordt nogal wat gereisd.  

En wie weet, gaan veel kinderen binnenkort zelf ook 

nog op reis. De 18e begint immers de herfstvakantie! 
Donderdag 10 oktober komt Nelina Houwaart (van de 

bieb) in alle groepen een gastles geven. Dit jaar doen 
ook de peuters gezellig mee. Uit ervaring weten we, 

dat dit superleuke lessen zijn. 

We zien het liefst dat kinderen graag lezen. Lezen 
vergroot je woordenschat en, kort door de bocht, je 

wordt er echt slimmer van. En als het dan ook nog 

leuk is, wordt het helemaal prachtig. 

 
 

Themaboeken in de klas (onderbouw, middenbouw, 

bovenbouw) 

 
 

  
 

 


