
Kiva 
We zijn in de eerste week 
gestart met een nieuwe 
pedagogische aanpak in 
de school. We hanteren 
hiervoor het programma 
van KiVa wat is gericht is 
op het versterken van de 
sociale veiligheid en het tegengaan van  
pesten op school. Dit programma is in Finland 
ontwikkeld en de universiteit Groningen heeft 
in Nederland wetenschappelijk onderzoek 
gedaan om te kijken of dit programma ook echt 
werkt en er dus ook echt een verschil 
merkbaar is in de scholen.  
Om dit programma goed te laten werken is het 
heel belangrijk dat ook ouders goed op de 
hoogte zijn en weten wat zij bij kunnen dragen. 
Daarom organiseren we op dinsdag  26 
september een informatieavond voor ouders. 
We hopen dat van elk gezin in elk geval één 
ouder aanwezig zal zijn. Via de mail volgt nog 
een uitnodiging en een link om aan te melden. 
 
Via de volgende link is op de website van KiVa 
een speciale ouderbrochure te vinden.  
https://www.kivaschool.nl/ouders/ 
 
Snappet 
Vorig schooljaar hebben we een pilot gedraaid 
met twee groepen in de bovenbouw met het 
werken met Snappet. De ervaringen zijn 
positief en daarom hebben we besloten om dit 
schooljaar de pilot uit te breiden naar alle 
groepen 6 t/m 8. Einde van dit schooljaar 
beslissen we of we definitief door gaan met 
Snappet.  
 
Schoolgids en schooljaarplan 
De schoolgids en het schooljaarplan zullen in 
de MR vergadering van 4 september 
besproken worden. Daarna worden ze op de 
website gepubliceerd. De schoolgids is vooral 
bedoeld als een soort naslagwerk met daarin 
antwoorden op vragen over school, het 
onderwijs en alles wat er mee te maken heeft.  
Het schooljaarplan bevat de doelen waar we 
als school dit schooljaar specifiek aan gaan 
werken.  
 

Nieuwe methodes 
Lesmethodes worden gemiddeld om de 8 jaar 
vernieuwd. Dit schooljaar zijn we met twee 
nieuwe methodes gestart:  
- voor het aanvankelijk lezen in groep 3 is de  
  nieuwe versie van Veilig Leren Lezen  
  aangeschaft; 
- voor het voortgezet technisch lezen in de  
  groepen 4 t/m 8 is de methode Estafette  
  aangeschaft. 
 
De Verrekijker 
Afgelopen schooljaar hebben we met 
bovenbouw kinderen een plusgroep gedraaid. 
Dit schooljaar zetten we dit voort voor kinderen 
uit de groepen 7 en 8. Zij werken één middag 
per week samen aan extra opdrachten.  
De plusgroep krijgt vanaf nu een nieuwe naam: 

De Verrekijker 
 
Luizencontrole 
Ook dit schooljaar zal na elke vakantie op 
woensdag een luizencontrole plaatsvinden. Op  
23 augustus is de eerste controle geweest en 
er zijn vrijwel geen luizen of neten gevonden. 
Dat is een hele mooie start van het schooljaar. 
We vragen ouders wel om regelmatig thuis te 
blijven controleren, ook tussendoor. Graag bij 
de leerkracht melden als er wel iets wordt 
gevonden zodat we dan de ouders van die 
groep kunnen informeren om extra te 
controleren. Op die manier kunnen we het 
luizenprobleem beperkt houden. 
Het team van luizenouders kan nog hulp 
gebruiken. Aanmelden hiervoor kan via de 
directeur. 
 
Schoolfotograaf 
In het voorjaar bleek dat de schoolfotograaf 
waar wij al jaren zaken mee hebben gedaan 
failliet was gegaan. Een werkgroep van de OR 
heeft vervolgens gezocht naar een 
vervangende fotograaf. Dit is geworden 
schoolfotoRob. Op 7 september worden de 
foto’s gemaakt met eventueel een uitloop naar 
vrijdag 8 september voor de broertjes/zusjes 
foto’s. 
Vanaf nu zullen bestellingen digitaal 
afgehandeld worden. Er worden meerdere 
foto’s gemaakt zodat ouders meer keus  
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 Agenda 

   7 september schoolfotograaf 

 12 september spreekuur schoolarts GGD  

 19 september inloopavond van 18.30-19.30 uur 

 23 september: Burendag, samen het schoolplein in orde maken 

 26 september informatieavond voor ouders over KiVa  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Schooljaar 2017-2018, 1 september 
 

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/


hebben in wat ze willen bestellen. Binnen twee 
weken na het maken van de foto’s krijgen de 
kinderen een kaartje mee naar huis met 
daarop de unieke code voor de foto’s van het 
betreffende kind. Nadat foto’s besteld zijn 
kunnen ze snel geleverd worden. Naast de 
portretfoto’s worden natuurlijk ook de 
groepsfoto’s gemaakt. Een kijkje nemen bij 
deze fotograaf kan op zijn website 
www.schoolfotorob.nl 
 
Activiteitenkalender 
Door het schooljaar heen organiseren de 
ouderraad of andere ouders allerlei activiteiten 
waarbij hulp van ouders gewenst is. Dit jaar 
wordt voor het gehele jaar een 
activiteitenkalender gemaakt. Binnenkort zal 
het activiteitenoverzicht naar alle ouders 
gestuurd worden met de vraag om je aan te 
melden voor één of meerdere activiteiten. 
Zonder deze hulp kunnen we bijv. een kerst, 
schoolfeest, Koningsdagen, mooi schoolplein 
etc. niet organiseren. Met zoveel ouders op 
school zou het al voldoende zijn als iedereen 
één keer per jaar 2-3 uurtjes mee zou helpen. 
We hopen dan ook dat vele ouders de moeite 
zullen nemen om zich aan te melden.   
 
Burendag 
Ook wij nemen dit schooljaar weer deel aan de 
Burendag. Op zaterdag 23 september gaan 
we ’s middags van 13.30 tot 16.00 met elkaar 
het schoolplein weer ontdoen van het onkruid, 
het plein vegen, kleine reparaties uitvoeren 
etc.  
We gaan er zeker ook een gezellige middag 
van maken. Voor drinken en wat lekkers wordt 
gezorgd. De kinderen zijn natuurlijk ook 
welkom. We hopen op een grote opkomst. 
 
Contactouders 
Binnenkort zal de leerkracht laten weten welke 
ouder de contactouder is voor de betreffende 
groep. 
De contactouder heeft een ondersteunende 
taak door op verzoek van de leerkracht 
ouderhulp te regelen bij bijv. excursies en 
activiteiten die alleen voor die groep gelden. 
Deze contactouder krijgt een lijst met namen, 
mailadressen en telefoonnrs.  van de groep en 
zal via mail, telefoon of door persoonlijk vragen 
de ouderhulp organiseren.  
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