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Agenda  
30 sep.-11 okt. Kinderboekenweek  
10-18 oktober  Herfstvakantie 
11 november  Sint Maarten 
26 november  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (L&E) 
4 december  Sinterklaasviering op school 
5 december   Sinterklaas 
18 december  Alle kinderen 12.00 uur vrij 
19 dec.-3 jan.  Kerstvakantie  
 

 

App voor ouders: Parro 

Alle ouders hebben via de e-mail gegevens ontvangen over de communicatie-app Parro. We 
kunnen zien dat de meeste ouders het al hebben geïnstalleerd, super! Na 
de herfstvakantie gaan we met deze app werken. Dit betekent dat u in 
principe geen e-mails meer van school ontvangt.  
Met deze app kunnen we ook gemakkelijk foto’s delen binnen een veilige 
en besloten omgeving. Wilt u hiervoor uw privacy voorkeuren in de 
app aangeven? Onderaan de app vindt u drie stippen, als daar op drukt 
ziet u vrijwel direct het kopje privacyvoorkeuren staan.  
Het werken met een nieuw systeem betekent altijd even wennen, voor 

zowel u als voor ons. Laat het daarom weten als u vragen of opmerkingen heeft! 
 

Onderwijsontwikkeling 
Net zoals de maatschappij is het onderwijs altijd in ontwikkeling. Het onderwijs is een groot 
begrip, daarom kiezen we altijd een onderwerp waarin we ons gaan verdiepen. Dit schooljaar 
focussen we ons met name op het vak lezen: technisch lezen, begrijpend lezen en 
begrijpend luisteren.  
Om hier zoveel mogelijk gezamenlijk in op te trekken worden er lesbezoeken gepland in de 
drie weken na de herfstvakantie. Marlon (intern begeleider) en Henrieke (directeur) gaan 
lessen bezoeken van begrijpend luisteren in de groepen 1-3 en lessen van onze nieuwe 
methode Atlantis in de groepen 4-8. Naar aanleiding van de lesbezoeken richten we scholing 
en collegiale lesbezoeken in. Deze manier van werken doen we al een aantal jaren en levert 
ons op dat we van elkaar leren en een doorgaande lijn in school stimuleren.  
 

Vestje of trui? 

Om goed te ventileren zetten we op bepaalde momenten de ramen 
verder open. Bijvoorbeeld in een pauze. Dit kan betekenen dat het 
soms fris is in de klas. Geef uw kind gerust een extra trui of vest mee 
dat op school blijft, zodat kinderen er altijd voor kunnen kiezen om iets 
extra’s aan te doen.  
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Peuternieuws 

De afgelopen weken hebben we met de kinderen verder gewerkt over de zee en het strand 
en alles wat daarbij hoort. Wat weten de kinderen al veel zeg, geweldig! 
We hebben iets nieuws geïntroduceerd bij de kinderen, namelijk het spelend leren met loose 
parts. Dit zijn allemaal losse voorwerpen die kinderen op oneindig veel manieren kunnen 
gebruiken in hun spel. Deze keer hadden de voorwerpen die maken met de zee, zoals 
steentjes, schelpjes, vissen, plantjes enz. Elke keer als de kinderen hier mee spelen komen 
ze tot nieuwe verhalen over de zee. Kinderen hebben vaak een enorm rijke fantasie die ze 
heel goed kunnen gebruiken bij het spelen met deze losse materialen. In de komende 
maanden willen we dit vaker aanbieden omdat het zo leuk en leerzaam is. 
Deze week sluiten we het thema af en ruimen we de spullen weer op. Na de vakantie gaan 
we werken over de herfst. Voor eerst een hele fijne vakantie!! 
 

Terugkijken  
Het is bijna herfstvakantie en we kijken terug op het eerste gedeelte van het schooljaar 

waarin we heel fijn met kinderen hebben kunnen werken 
zonder teveel verstoringen door Corona. Heerlijk om weer zo 
met ons vak en met kinderen bezig te zijn. Natuurlijk 
begrijpen we alle maatregelen en wassen we onze handen 
samen met de kinderen ‘stuk’, maar we worden vooral warm 
van het zien groeien van kinderen. Super dat dit kon het 

eerste gedeelte van dit schooljaar!  
 
 
 
 

 


