
 

 

 

 

 

 
Vrije dag i.v.m. studiedag 
Alle leerlingen zijn vrij op woensdag 16 september. De leerkrachten hebben dan een studiedag. 
 
Op tijd 
We beginnen graag op tijd met de schooldag. Soms zijn kinderen wat later, het gaat dan om een 
paar minuten, maar de leerkrachten starten de les echt om 8.30 uur. De leerlingen  dienen om 8.25 
uur bij het luiden van de bel naar binnen te gaan. Helpt u ons mee door er op te letten dat uw 
kind(eren) op tijd op school is/zijn? 
 
Ventileren 
In alle klaslokalen staan ramen open; dit om zo goed mogelijk te ventileren. Het is raadzaam om de 
kinderen een vest mee te geven naar school. Soms is het wat frisjes. 
 
Verkeersveiligheid 
A.s. donderdag 17 september doet onze school mee aan de Landelijke Autoloze Schooldag. Wij 
willen met deze actie aandacht vragen voor het bewust omgaan met ons milieu en meer 
verkeersveiligheid rond de school. Natuurlijk hopen we van harte dat u ook meedoet en nodigen u 
uit om op donderdag 17 september de auto te laten staan als u de kinderen naar school brengt. Alle 
kinderen, ook die dichtbij school wonen, mogen zelf kiezen hoe zij naar school komen als het maar 
wel op een duurzame manier is. U kunt hierbij denken aan de fiets of te voet, maar ook de step, 
rolschaatsen, wavebord, spacescooter, enz. zijn welkom! Kinderen die verder weg wonen, kunnen 
toch meedoen als de ouders de auto wat verder van de school parkeren en de kinderen het laatste 
stukje te voet of anders naar school komen. 
Volgende week houden we ook weer bij hoeveel kinderen er op de fiets, lopend of steppend naar 
school komen. Kortom: milieubewust en voor de kinderen belangrijk om veilig en zelfstandig te 
bewegen in het verkeer. 
Een veilige schoolomgeving maken we samen! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Parro/ Whatsapp 
In de afgelopen periode en tijdens het thuisonderwijs werd er naast Parro soms ook gebruik gemaakt 
van Whatsapp. Whatsapp is een handig communicatiemiddel, maar tevens ook een app die voor 
privé-aangelegenheden door de leerkrachten wordt gebruikt.  
In de periode van het thuisonderwijs hebben we een flinke stap vooruit gezet voor wat betreft de 
inzet van Parro. Door het openzetten van de chatfunctie was het gemakkelijk om met u als ouder in 
contact te blijven. We hebben dit in het team geëvalueerd en een teambreed besluit genomen.  
Whatsapp zetten wij vanaf dit schooljaar niet meer in voor het verzenden van foto´s of het verzenden 
van korte berichten. Leerkrachten nemen dus ook geen deel aan eventuele groepsapps.  
Parro is het communicatiemiddel waarmee de leerkracht met u communiceert. Enerzijds via foto´s 
en (kleine) mededelingen, maar ook voor het doorgeven van een korte mededeling richting u via de 
Parro-chat. De chat staat open op de werkdagen van de leerkrachten. 
Voor grotere mededelingen of het versturen van informatie, gebruiken wij net als voorheen de 
schoolmail. Ook via dit kanaal kunt u ons bereiken voor vragen of mededelingen. Dringende zaken 
of het doorgeven van ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch. 
 
Juf Bernadette en juf Carola…  
zijn zwanger. Van harte gefeliciteerd! 
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OuderVertelMomenten 
Afgelopen week heeft u zich via Parro kunnen aanmelden voor het OuderVertelMoment. De 
mogelijkheid voor inschrijving is inmiddels gesloten. Komende week staan de gesprekken gepland 
en hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen; 

 Er zijn meerdere ingangen gecreëerd. 
 Bij iedere ingang is er de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten. 
 We verwelkomen 1 ouder per gezin. 
 In ieder lokaal houden de leerkrachten 1,5 meter afstand van elkaar en van u als ouder. 
 Klachten? Neem via Parro of Email contact op met de leerkracht voor het maken van een 

nieuwe afspraak. 
 

Hieronder ziet u welke ingang u kunt gebruiken; 
groepen 3a, 3b en 4: ingang tegenover keuken 
groepen 6 en 6/7:  ingang tegenover administratie 
groepen 8, 7 en 5: via de kleuterpoort, het kleuterplein; ingang KDV 
groepen 1/2a, 1/2b: kleuteringang 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2a 
 

Juf Jeanette/ 
Juf Angelina 

3a 
Juf  Christa/ 

Meestter 
Laurens 

3b 
Juf 

Margreeth  
Juf Jantine 

4 
Juf Saskia/ 
Meester 
Laurens 
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Juf Lieke 
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Juf Angela/ 
Juf Marinda 
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Juf Inge /  

juf Liesbeth 

6/7 
Meester 

Paul /  
juf Jolanda 
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Huisvesting 
De afgelopen weken zijn er opnieuw diverse gesprekken gevoerd met de gemeente en de bouwer 
om te kijken naar de mogelijkheden van de tijdelijke huisvesting. Een optie die nu bekeken wordt is 
de mogelijkheid om het nieuwe schoolgebouw wat verder op het huidige terrein te bouwen, waardoor 
sloop in delen mogelijk wordt. Zo kan een deel van de school blijven staan en worden de kosten van 
de tijdelijke huisvesting lager. U begrijpt dat hier ook weer vele haken en ogen aan zitten en de 
veiligheid van de kinderen en de leerkrachten voorop staat. De gesprekken blijven voortduren, we 
houden u hiervan op de hoogte. 
 
Extra onderwijstijd 
Voor de vakantie ontvingen we bericht van het ministerie van OCW met de mogelijkheid om extra 
budget aan te vragen voor kinderen die, mogelijk door de uitbraak van Corona, lager scoorden op 
de Cito-toetsen aan het einde van afgelopen schooljaar. Niet iedere leerling die lager scoorde, komt 
hiervoor in aanmerking. Met de ouders van de betreffende leerlingen hebben we contact 
opgenomen. De subsidie is inmiddels aangevraagd en zodra deze is toegekend, bekijken we de 
mogelijkheden om dit extra budget zo effectief mogelijk (en binnen de geldende kaders) in te zetten.  
 
GROEP 1-2A en 1-2B 

 De kleuters werken nog een week over het thema 'Wonen'. We hebben een  
bijpassende speurtocht gemaild/meegegeven over huizen/wonen in dit dorp.  
Leuk om deze dit weekend te lopen met uw zoon of dochter.  

 Volgende week leren we daarom ook de letter W van Wonen. 

 Juf Jeanette en juf Lieke zijn op zoek naar onderbroekjes en makkelijke (jogging)broeken 
voor onze voorraadbak kleding. Er gebeuren regelmatig nog ongelukjes op school en het is 
jammer zijn als we geen passende kleding hebben. Mochten jullie thuis nog ongebruikte 
broeken, ondergoed of leggings hebben; wij worden er blij van 

 Helaas zijn nog niet alle rapportmappen, plakboeken en tekenschriften terug; deze graag 
z.s.m. meegeven in een tasje/afgeven bij de poort!  

 
GROEP 4: 
De blokfluitflessen zijn gisteren weer begonnen! Alle kinderen in groep 4 leren  
muzieknoten om zo aan het einde van dit schooljaar een spetterend concert  
te geven (noteer alvast in uw agenda: woensdag 30 juni). De blokfluiten en boekjes  
zijn uitgedeeld en kunnen mee naar huis om thuis ook te oefenen. Elke dag maximaal 5 minuutjes 
oefenen en niet te hard fluiten; zorg ook dat alle gaatjes goed dicht gemaakt worden. Zo wordt je 
een ster in het blokfluiten. Elke donderdag neem je je blokfluit en je boek weer mee naar school. 
Deze week oefenen we de eerste 2 noten met je ogen dicht. Succes! 
 
GROEP 5 T/M 8 
In het kader van de Open Monumenten KlassenDag gaan de groepen 5 t/m 8 a.s.  
vrijdag 18 september op excursie. Het vervoer is al geregeld door de leerkrachten.. 
Groep 5, 6 en 6/7 gaan ’s morgens op de fiets naar de Zuid-Hollandse Molen in  
Hank. Vergeet dus niet om je fiets mee te nemen! 
Groep 7 en 8 bezoeken ’s middags het Fort in Giessen. 
 
GROEP 8 
 
 
 
 
 

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten de leerlingen van groep 8 
zich in om kinderen te helpen aan een veilig thuis. Omdat wij op schoolkamp gaan, ontvangen de 
leerlingen de kinderpostzegels al op dinsdag 22 september. Meer informatie over deze actie 
ontvangt u van juf Angela.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14/17-09 OuderVertelMomenten; informatie hierover volgt nog. 
16-09  Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten 
23/25-09 Schoolkamp groep 8 

 

Lied van volgende week:       Kernwaarde volgende week: 
Lied 162:  
Dankuwel voor de sterren 
https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4 
                
 

Groep 4: 18-09: Tafeltoets van de tafel van 10 
Groep 5: 25-09: Tafeltoets van de tafel van 3 en 4 

 

Vooruitblik op het nieuwe schooljaar 
Inmiddels zijn de eerste twee schoolweken achter de rug en kijken we terug op een goede 
start. Naast de cognitieve doelen wordt er gewerkt aan de sfeer in de groep, welke wij de 
gouden weken noemen. Deze weken zijn belangrijk om het groepsgevoel in een ´nieuwe´ 
groep met een nieuwe leerkracht goed neer te zetten. Iedere week staan er diverse 
activiteiten centraal om te werken aan een positieve sfeer in de groep. 
 
Dit schooljaar zijn we nog steeds gebonden aan diverse maatregelen rondom het Corona-
virus. De leerkrachten houden zich aan deze maatregelen en laten zich testen wanneer zij 
(verkoudheids-)klachten hebben. De leerkracht laat zich testen en blijft thuis tot er een 
negatieve uitslag volgt. We zijn blij dat we een grote poule van vervangers kunnen 
benaderen, maar u begrijpt ook dat de poule snel leeg is wanneer het griepseizoen zijn 
intrede doet. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid dat we, hoewel dit de uiterste maatregel 
is, een groep naar huis moeten sturen. Indien dit voor een langere periode het geval is, 
bekijken we (per groep) de mogelijkheden om het thuisonderwijs weer op te starten. 
 
Woensdag 16 september staat de eerste studiedag op de agenda. Alle leerlingen zijn vrij, 
zodat de leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen in het bieden van instructie via DPL 
(Doordacht Passend Lesmodel). Via dit lesmodel bieden we de kinderen een effectieve 
instructie, waarbij er op een coöperatieve manier (nieuwe) lesstof wordt aangeboden. 
Rianda Heintz van de CED-groep ondersteunt ons hierbij. 
 
Naast de doorontwikkeling van het lesgeven via DPL, lopen we als team nog een ander 
traject. Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over het evalueren van onze 
visie. Vakspecialisatie is één van de onderdelen die we in de komende periode in de praktijk 
verder onderzoeken. Dit houdt in dat leerkrachten soms een les verzorgen in een andere 
groep. De bevindingen van de leerkrachten en de kinderen nemen we vervolgens mee in 
ons verdere visietraject. 
 
Laurens Blokland (teamleider onderbouw) en Angela Kool (teamleider bovenbouw) 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Startdag Hervormde kerk 
 
 
 
 
 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.  
Gelukkig kunnen we inmiddels weer wat meer dan aan het begin van de Coronatijd. Dus 

we gaan weer beginnen aan een leuk seizoen! We hebben al heel wat dingen op de 
planning staan. Het eerste is de startavond!  

Deze avond houden we op vrijdagavond 18 september aan de Ippelseweg 10.  
Alle kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) zijn welkom, om 17.00u.  

De kinderen van gr 1 t/m 5 mogen om 21.00u weer worden opgehaald, voor de rest van 
de kinderen is deze avond rond 23.00u afgelopen. Voor eten word gezorgd!  
We vragen je wel om jezelf even op te geven voor woensdag 16 september.  

Dat kan bij Marleen, 06-10087946 of marleengeluk93@gmail.com.  
We hopen jullie dan te zien. Wij hebben er zin in! Wij hopen jullie ook! 

 

“Power” meiden gezocht 

Heb je altijd al willen voetballen? Dan is dit je kans! 

Kom kennismaken met de populairste sport van Nederland.  

We hebben op dit moment al  

8 meiden in de Meiden onder 10 zitten (geb. jaar 2011 en 2010) en 

2 meiden in de Meiden onder de 9 (geb. jaar 2012) 

wij trainen elke maandag en woensdag  

van 18.30 tot 19.30  

dus je bent welkom om kennis te komen maken  

Verdere info of je aanmelden:  06-8271 2502  

whatsapp/bellen 

 

20 september a.s. startzondag Gereformeerde Kerk 
 

Hartelijk welkom op de Startzondag van de Gereformeerde Kerk 
Voor jong en oud maken we er een feest van! 

 
8.00 uur: start bij de kerk aan de dijk voor een korte wandeling 
9.00 uur:  ontbijt op het schoolplein (ook voor niet-wandelaars) 

10.00 uur: op het plein: openlucht samenkomst met  live muziek  
11.00 uur:  voor iedereen is er koffie/ thee / fris en heerlijke taart 

De hele ochtend wordt corona-proof georganiseerd; 
deelname is gratis, maar je dient je wel aan te melden. 

Dat kan via h.d.peuter@hccnet.nl  
of bij juf Arina. 

Graag tot ziens op zondag 20 september!     
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