
23 augustus 2018 
Jaargang 21 nummer  1 

27 augustus Start schooljaar 

Jaaropening  
15:00 uur 

3 september Leerlingraad 

4 september Infoavond 1/2 en 

5/6 

6 september Infoavond 3/4 en 
7/8 

10 septem-

ber 

Studiedag, kinde-
ren vrij 

Agenda 

Nieuws  
Bijna… 

Nog een paar dagen en dan begint het nieuwe schooljaar. Een nieuw jaar, 

vol van vertrouwde en nieuwe dingen. Vol verwachting kijken we ernaar uit.  

 

In de startvergadering met het complete team hebben we een bijbelstudie 

gedaan en gesproken over “Ruimte voor inspiratie”.  Door ruimte te maken 

in je hoofd en leven voor God (Vacare Deo=leegmaken voor God), komt er 

plaats voor de Heilige Geest in je hart. Met Hem in je hart willen we werken 

en leven en de kinderen leren. Hij is erbij! 

Maandag 27 augustus om 15:00 bent u van harte welkom voor de jaaropening met aansluitend 

koffie. 

Hartelijk welkom aan de nieuwe gezinnen met kinderen in diverse groepen: Nassim (gr.6) en Rebecca

(gr.4) Marcano, Anette Oseitutu (gr.6), Benjamin Mikhael(gr.6), Rafaël v Moll(gr.5), Janayah(gr.3) en 

Jeneysha(gr.1) Jarvis.  Helpt u mee om hen wegwijs te maken zodat ze zich snel thuis voelen?! 

Afgelopen maandag kwamen de leerkrachten allemaal even enthousiast binnen druppelen. Tafels zijn 

verschoven en lokalen ingericht. Iedere leerling een eigen plekje, met eigen spullen. Plannen en af-

spraken zijn gemaakt. Wij zijn er klaar voor. We hopen dat de kinderen er ook zoveel zin in hebben. 

Gym is dit jaar op maandag (groep 1-4) en dinsdag (groep 5-8). Op deze dagen wordt gym door de 

eigen juf gegeven. Nieuw komend seizoen is meester Jordy, de vakleerkracht voor gym. Op donder-

dag geeft hij les in alle groepen. Op gymdagen graag gymschoenen en gymkleding (groep 3-8) mee. 

We vragen of meester Jordy zichzelf binnenkort in het weeknieuws wil voorstellen. 

Vlak voor de vakantie heeft elke leerling een oranje luizenzak gekregen, deze moeten weer mee naar 

school. Alleen deze zakken worden gebruikt. Nieuwe ouders kunnen deze vragen bij Annet van de ad-

ministratie of bij de leerkracht. 

Alles wat nodig is om les te krijgen, is aanwezig op school. Leerlingen hoeven dus geen eigen spullen 

mee te nemen zoals stiften, etuis oid. 

In overleg met de TSO commissie is besloten de middagpauze voor onderbouw en bovenbouw na el-

kaar te laten plaatsvinden. Zodoende komt er meer ruimte op het schoolplein. We hopen dat dit een 

positieve effect heeft op de pauze. 

Juf Ellen is klaar met de behandeling en knapt op. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen haar weer 

vaker op school te zien. U hoort het wanneer ze haar taken weer officieel kan oppakken, u kunt nu 

nog bij Francien terecht.  

Ook zijn we blij te kunnen melden dat juf Annelies weer beter is, zij gaat weer volledig aan het werk. 

Nog even, ook voor de nieuwe gezinnen de namen en functies van het team: 

Groep 7-8: Francien Tange 

Groep 6: Marlinde Houweling en Inge Olde 

Groep 5: Annelies Til en Jessica Hagen (Deze groep zit in het lokaal links, achter in de gang) 



Mijn naam is Annet Mau en ik ben iedere vrijdag op school aanwezig om met de 

meer- en hoogbegaafde leerlingen aan de slag te gaan.  

Het is een leuke groep leerlingen met hun eigen uitdagingen en aandachtspun-

ten. Ik kijk er dan ook naar uit om ze na de vakantie weer allemaal te zien. 

Leerlingen die voor de zomervakantie wekelijks bij mij kwamen, mogen dat de 

komende periode ook weer doen. Daarna wordt gekeken of de groepen aange-

past moeten worden, in overleg met hun nieuwe leerkracht. Zo kunnen meer-

dere kinderen aan de beurt komen. 

Er wordt bij mij in de groep op een andere manier gewerkt dan in de klas. Niet 

alle meer- en hoogbegaafde leerlingen leren namelijk graag en/of makkelijk.  

Sommige leerlingen zijn net sponsen en willen steeds meer en meer leren, andere leerlingen hebben 

een eigen oplossingsstrategie bedacht die wat minder handig is. Ook zijn er kinderen die de lat wat 

te hoog leggen voor zichzelf of juist heel erg laag om maar geen fouten te hoeven maken. Kortom, 

het is een hele gemengde groep kinderen die ik wekelijks zie. Hierdoor is geen enkele les hetzelfde 

en dat maakt het ook voor mij extra leuk en uitdagend.  

Om u een beter beeld te geven over meer- en hoogbegaafdheid  en over de Peergroup, wil ik u uit-

nodigen voor een informatiemiddag op D.V. 27 september van 15.30 tot 16.30. Deze middag is 

open voor iedereen die hier graag wat over zou willen horen en niet enkel voor ouders van leerlin-

gen die al bij mij komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annet Mau 

De Peergroup 

Groep 3-4: Marjorie Rote 

Groep 1-2: Titia Pomp 

Onderwijsassistenten zijn: Maartje Wiegel en Guusje van Schelt 

Ondersteuning Meer en Hoogbegaafden: Annet Mau 

Administratie: Annet Goossens 

Directeur: Ellen Stoel 

Intern Begeleider/ Vervangend directeur: Francien Pronk 

Hartelijke groet, 

Francien Pronk en Ellen Stoel 

 



Na een mooie én warme vakantie gaan de schooldeuren weer open. De lokalen 

zijn in de vakantie schoon gemaakt en dus konden we alle spullen weer op hun 

plaats zetten. Dat is altijd even een klus, maar ook dat is gelukt, de tafels en 

stoelen staan weer klaar om kinderen te ontvangen. 

De juffen hebben vandaag al hun eerste vergadering, zodat we maandag goed 

kunnen starten. Ook onze Elmerklas is er klaar voor! 

Even praktisch om er weer in te komen ;-), de school gaat om 8:40 uur open 

voor de kleuters. De kinderen kunnen dan naar binnen lopen met hun ouders en hangen hun jassen 

aan hun eigen kapstok hangen en zetten de tas in de bak onder de kapstok. Denkt u ook aan het 

meenemen van de luizenzak. Als u die nog niet heeft, kunt u dat aan mij doorgeven, ik zal dan zor-

gen dat uw kind een luizenzak heeft.  

In het lokaal mogen de kinderen hun plekje zoeken en dan met het speelgoed dat op hun tafel klaar 

staat spelen. Dit is vaak ook het beste moment voor afscheid, nadat u even met uw kind mee ge-

speeld hebt. Om 8:55 begint de school en ga ik even bij iedere tafel langs om de kinderen persoonlijk 

te begroeten. Om 9:10 uur klap ik in mijn handen en mogen de kinderen het spel opruimen en ko-

men ze in de kring zitten. 

 

Na alle gezellige verhalen beginnen we ’s morgens de dag met gebed en een Bijbelverhaal. Wekelijks 

vertellen we de kinderen drie verhalen uit de Bijbel en op vrijdag herhalen we de verhalen met een 

Knieboek. Daarna gaan we buitenspelen, of begint de speel/leertijd, afhankelijk van de dag. 

 

Om ± 10:30 gaan we fruit eten, we hebben dan inmiddels wel trek gekregen. We zingen ons liedje 

en dan mogen we eten. We zien dat kinderen heel verschillend eten en dat is ook prima; bananen, 

appel, kiwi, peer, druiven, komkommer, tomaat, worst en liga. Soms is het wel veel wat een kind 

mee heeft (een tip: ga er vanuit wat uw kind thuis eet, het zal op school vast niet meer eten) en dan 

laten we het de helft opeten, zodat het kind in ieder geval ook aan het drinken toe komt. 

 

Omdat de school groeit en we het wel fijn vinden dat ieder kind de ruimte krijgt om buiten te spelen, 

zal de grote pauze (tussen de middag) gescheiden worden. De kinderen uit groep 1/2 en 3/4 gaan om 

11.45 beginnen aan hun boterham, om 12.00 komt de TSO (Tussen Schoolse Opvang) om de kinde-

ren die klaar zijn naar buiten te laten gaan en af te eten met de kinderen die nog niet klaar zijn. Om 

12.15 uur gaan ook de laatste kinderen uit de groep naar buiten en spelen ze buiten tot 12.45 uur.  

Dan kom ik ze weer ophalen van buiten en start de middag, die duurt tot 15.15 uur. Aan het einde 

van de dag wordt de deur open gezet en mag u uw kind uit het lokaal halen.  

 

De kinderen krijgen gym op maandagmorgen (behalve de eerste schooldag…) van 10.00 uur tot 

11.00 uur en op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur. We spelen dan tik- of zangspelletjes, 

we klimmen, klauteren en balanceren, of we spelen met ballen, hoepels of ander klein materiaal. 

Denkt u aan het meenemen van goed passende gymschoenen? Het liefst in een tasje en voorzien van 

naam (de gymschoenen lijken vaak erg op elkaar), zodat het voor de kinderen makkelijk mee te ne-

men is naar de gymzaal en er niets verloren wordt?  

 

Komende maandag hebben we om 15.00 uur een viering, met daarna een kopje koffie of limonade, 

waarbij u van harte bent uitgenodigd. We vinden het fijn dat we het nieuwe schooljaar ook weer kun-

nen beginnen in het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. Onze Hemelse Vader is er altijd bij, 

want: onder boven, voor en achter, God is altijd bij mij, onder boven, voor en achter, God is om ons 

heen! 
 

 

Dat waren eerst even de praktische dingetjes, graag tot maandag! 

Wij hebben er zin in! 

 

Hartelijke groeten, 

Titia Pomp. 

Groep 1/2 
 



Groep 3/4 
 

Beste ouders en verzorgers, 

Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke vakantie en zijn de kinderen helemaal uitgerust voor het 

nieuwe schooljaar. Ik ben alweer druk bezig geweest in de klas en heb alle boeken en schriften klaar-

liggen, een nieuwe indeling in de klas gemaakt, van onze klas een ‘alpaca klas’ gemaakt, alle tablets 

geïnstalleerd enz. enz. U bent aanstaande maandag het eerste kwartier van harte welkom om even 

met uw kind naar binnen te lopen om de klas en zijn/haar nieuwe plekje te bewonderen! 

Voor de eerste weken zijn de volgende dingen belangrijk: 

 We gymmen op maandag ochtend vanaf 9.00 tot 10.00 en op donderdagmiddag van 14.00 tot 

15.00 uur. We gymmen tegenover onze eigen school in het gebouw op het kerkenbos (dat 

scheelt een eind lopen!!) 

 Wilt u uw kind goede (en goed passende) gymkleren meegeven? Wij bewaren de gymtassen op 

school. Als u dat wilt kunt u tussendoor de tas mee naar huis nemen om de kleren te wassen. Ik 

geef de tassen altijd voor elke vakantie mee naar huis, zodat u de kleren in ieder geval iedere 

vakantie kunt wassen. 

 Wilt u de oranje luizencape weer meegeven aan uw kind? Om orde en rust in de school te be-

houden, willen we dezelfde luizencapes hanteren, dus niet meer de groene of blauwe die we in 

vorige jaren gebruikten. Mocht u de luizencape niet meer hebben of een nieuwe willen, dan kunt 

u dit aangeven in een mail naar a.goossens@gpown.nl (annet goossens). Nieuwe leerlingen krij-

gen sowieso gratis een nieuwe luizencape. 

 We eten en drinken in de kleine pauze van 10.30-10.45 uur. In die tijd vieren we ook verjaarda-

gen. Het is fijn als u van tevoren kunt aangeven dat uw kind op een bepaalde dag wil trakteren. 

De grote pauze tijd is veranderd, omdat de onderbouw en de bovenbouw vanaf dit jaar geschei-

den buiten spelen. Wij eten om 12.00 uur en spelen buiten van 12.15-12.45 uur. 

 De rij waarin we aan het begin van de dag buiten staan, is ook veranderd. Dit zal ik de eerste 

dag met de kinderen bespreken. 

Sowieso probeer ik na schooltijd met de kinderen mee naar buiten te lopen, zodat u mij dan eventu-

eel even kunt spreken. Mocht ik continu met mensen in gesprek zijn of mocht u op dat moment geen 

tijd hebben o.i.d., schroom niet om even te mailen! m.rote@gpown.nl Ik streef er naar zo snel moge-

lijk te reageren. 

Ik ben heel benieuwd hoe de nieuwe groepssamenstelling zal zijn en wil u dolgraag meer vertellen 

over het reilen en zeilen in onze klas, maar dit komt op de informatieavond: donderdag 6 septem-

ber van 19.00 - 20.00 uur. Bent u er ook bij :) ? 

 

Ik heb er weer zin in om volgende week te starten! U ook? Uw kind ook? Voor nu: geniet nog even 

van de laatste dagen schoolvakantie en tot maandag! 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

 



Groep 6 
 
De vakantie zit er alweer bijna op. We hopen dat iedereen heerlijk heeft genoten van de vakantie en 

vol nieuwe energie maandag weer naar school komt! Een enkele groep 6, heel bijzonder! En ook nog 

eens een grote groep van 20 leerlingen. Met elkaar gaan we weer een hoop nieuwe dingen leren dit 

jaar! En dat met 2 juffen. Wij (juf Inge en juf Marlinde) hebben er weer ontzettend veel zin in! De 

klas is weer helemaal ingericht en alle boeken en schriften liggen klaar! 

We verwelkomen dit jaar 3 nieuwe leerlingen in de klas! Annette, Benjamin en Nassim, welkom in 

groep 6! Mathijs doet groep 6 nog een jaar over, dus ook hij is “nieuw” in deze klas. We hopen dat 

jullie het naar je zin gaan hebben hier op school en in de klas. 

Komende week starten we meteen met gym. Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen gym. Op 

de dinsdagen samen met groep 5. Dan zullen juf Marlinde en juf Annelies samen gym geven. Op don-

derdag worden de gymlessen gegeven door een vakleerkracht. Juf Inge gaat dan wel mee naar de 

gymzaal! Denken jullie er allemaal aan om goede gymspullen mee te nemen dinsdag? 

 Passende schoenen 

 Gymbroek 

 Gym shirt 

Verdere informatie over het huiswerk etc. zal op de groepsinformatieavond aan bod komen. 

We hopen er met elkaar een mooi jaar van te gaan maken! 

Groetjes juf Inge en juf Marlinde 

Groep 5 
 
Beste ouders van groep 5, 

Het is zover: we gaan beginnen aan een heel nieuw schooljaar. We hopen dat jullie allemaal een hele 

fijne vakantie hebben gehad. De vakantieverhalen zullen in de loop van de week vast voorbij komen! 

Zoals jullie bekend is, gaat het dit jaar iets anders dan anders. Groep 5 is los van groep 6 en dat be-

tekent dat we ook een eigen lokaal hebben. Wij lenen het lokaal van STAK (dit zit naast het lokaal 

van de BSO). Dat heeft zo een aantal voordelen, denk bijvoorbeeld aan: geen dubbele instructie, dus 

meer rust, tijd en aandacht. 

Even een aantal praktische zaken: 

- wij gaan als eerste naar binnen aan het begin van de dag, dus onze rij staat het dichtst bij de in-

gang.  

- op dinsdag en donderdag hebben wij gym. Willen jullie ervoor zorgen dat iedereen dinsdag een 

gymtas mee heeft met daarin passende schoenen en gymkleding? Gymtassen mogen aan de kapstok 

worden gehangen. 

- We zorgen ervoor dat iedereen aan het begin van het jaar een complete etui heeft met daarin alle 

spullen die ze nodig hebben. Eigen spullen zijn dus niet nodig. 

- Maandag om 15.00 hebben we een sing-inn met elkaar. Ouders zijn hierbij ook welkom! 

Als laatste:  

We hebben al een aantal hele leuke vakantiefoto's gehad! Denken de anderen er ook nog aan om de 

foto op te sturen, zodat we er een mooie verjaardagskalender van kunnen maken? 

Wij hebben er zin in, tot maandag! 

Hartelijke groeten, juf Annelies en juf Jessica 



Groep 7/8 
 

Lieve Daniël, Marcellinu, Lieke, Feline, Carsten, Daphne, Jevantly, Chris, Jasper, Tyrone, Giovani, Jo-

nathan, Ethan, Anne-Maarten, Chloë, Lieke, Abigaïl, Elize, Estelle en Lara (en jullie ouders/verzorgers 

natuurlijk), 

 

De vakantie is bijna voorbij….. Maandag is het zover, dan gaan we weer naar school. Jullie hebben al-

lemaal een eigen plekje gekregen, een etui met inhoud (potlood, gum, puntenslijper, kleurpotloden, 

pen), nieuwe boeken en schriften! Alles ligt weer klaar. Ook jullie tablets zijn ge-updatet (het ziet er 

weer helemaal nieuw uit!!) 

 

Jullie als ouders mogen natuurlijk even meekijken in de klas. De jaaropening is ‘s middags om 15.00 

uur in de aula. 

 

Maandag zal vooral in het teken staan van met elkaar kennismaken, alles uitleggen hoe het werkt in 

groep 7 en 8, vakantieverhalen vertellen, maar we gaan ook zeker starten met de lessen van rekenen, 

taal en spelling. 

 

De gymtijden voor onze groep zijn: dinsdagmiddag van 14.15-15.15. We danken in de gymzaal. De 

kinderen mogen opgehaald worden bij de gymzaal of zelf naar huis (of met mij mee terug naar 

school) en donderdagochtend van 8.45 -9.45. We beginnen de dag dan in de gymzaal met de gym-

leerkracht! (Ik blijf erbij om te observeren en te helpen) 

Willen jullie als ouders ervoor zorgen dat de kinderen gymkleding mee hebben en goede gymschoe-

nen. Goede gymschoenen zijn echt van belang voor de veiligheid en het gymt gewoon veel beter. 

 

Alvast belangrijke data: 

maandag 27 augustus: eerste schooldag. De bel gaat om 8.45! Sing-in om 15.00 uur 

Donderdag 6 september: groepsinformatie avond voor groep 7/8 om 20.00 uur 

Maandag 10 september: studiedag, kinderen vrij 

Maandag 17 september en donderdag 20 september: focusgesprekken voor groep 7 en bespreken en-

treetoetsen voor groep 8 (met kind) (rooster volgt nog) 

dinsdag 18 september: PRINSJESDAG: wie wil mee? Ik heb nog 2 begeleiders nodig 

donderdag 20 september: schoolbrengdag: Kom allemaal op de fiets naar school! Er zijn die dag ook 

verkeerslessen! 

 

Dit was het voor nu even. Geniet nog van het weekend en dan zie ik jullie komende maandag graag 

weer op school. 

 

Tot maandag! 

 

Hartelijke groet, juf Francien 
 

 


