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Agenda 

● 11 - 14 februari: week van adviesgesprekken groep 8 
● dinsdag 19 februari: OR vergadering 
● 25 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie 

 
  
Schooljaar 2017-2018, 4 februari 2019 
 
 
Start derde kleutergroep 
Op 4 februari starten we met de derde 
kleutergroep. Vanaf dat moment zullen de 
kinderen van groep 2 als één groep les krijgen. 
In de andere twee groepen blijven de kinderen 
van groep 1 en daar zullen de komende tijd de 
nieuwe kinderen instromen. Deze groepen 
starten nu met ongeveer elk 17 leerlingen. 
Juf Hanneke is na de kerstvakantie gestart om 
het team aan te vullen. Zij zal vanaf begin 
februari 4 dagen per week bij ons zijn om zo de 
splitsing van de groepen te realiseren. 
Het tweede half jaar biedt dat zo de 
mogelijkheden om alle kinderen voldoende 
aandacht te geven die ze nodig hebben. 

 
 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad 
De afgelopen weken hebben de kinderen van 
de groepen 6 t/m 8 gehoord wat een 
leerlingenraad inhoudt en nagedacht of zij daar 
zitting in willen nemen. Er waren veel 
enthousiaste kinderen die zich uiteindelijk ook 
kandidaat hebben gesteld voor de 
leerlingenraad. Per groep zijn 2 kinderen 
gekozen om in de raad deel te nemen. Zo 
zullen er 8 kinderen in de raad komen.  
De kandidaten hebben zich voorgesteld en 
gepromoot d.m.v. een zelfgemaakte poster en 
een korte presentatie. 
Per groep zijn de verkiezingen gehouden en we 
kunnen hierbij de eerste lichting van de 
leerlingenraad presenteren. In de komende 
weken zal de raad voor het eerst bij elkaar  
komen om te bespreken hoe de raad moet 
functioneren en samen al na te denken over 
onderwerpen waar de raad zich mee bezig gaat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
houden om directie en leerkrachten van advies 
te voorzien. 
In de raad zitten: 
uit groep 6 Saar en Noor 
uit groep 7A Niels en Norelle 
uit groep 7/8      Twan en Lilly 
uit groep 8 Rosalie en Jan Joop 
(vanwege ziekte geen foto met alle leerlingen 
erop, deze volgt in de nieuwsbrief van maart) 
 
Terugblik studiedag 18 januari 
Terwijl de kinderen mochten genieten van een 
vrije dag, heeft het team op 18 januari de tijd 
goed besteed om de schoolontwikkeling verder 
vorm te geven. 
De dag stond in het teken van “Leren Zichtbaar 
Maken”. Met deze ontwikkeling leren we 
kinderen zelf steeds meer grip te krijgen op hun 
ontwikkeling. Dit doen we door ze te leren 
waarom ze iets leren, waar ze al staan en wat 
de volgende stap is, naar welke doelen werk je 
toe. Ook leren de kinderen te werken met de 
leerkuil en de leertools om zo verschil te maken 
voor zichzelf. De afgelopen maanden hebben 
we in alle groepen hierbij meerdere activiteiten 
uitgeprobeerd. Tijdens de studiedag hebben we 
gekeken wat heeft gewerkt en hoe we door de 
school een gezamenlijke aanpak kunnen 
neerzetten zodat de kinderen er optimaal van 
profiteren. 
Tevens hebben we voor de komende maanden 
afspraken gemaakt hoe we ons gaan 
bekwamen in het geven van de juiste feedback 
aan kinderen en hoe we de kinderen kunnen 
helpen om elkaar goede feedback te geven. 
Feedback geven is nl. een belangrijk onderdeel 
van het leerproces.  
 
Stagiaire 
De komende maanden komt Sylvia 
Timmermans stage lopen op onze school. Zij 
volgt op dit moment naast haar werk als 
reisleidster de Pabo in deeltijd. Sylvia zal in 
groep 5B stagelopen en daarnaast ook met 
kinderen van andere groepen stage-opdrachten 
oppakken in het kader van passend onderwijs. 
 



 
 
Meedenken over nieuwe rapporten 
In de nieuwsbrief van januari heeft een oproep 
gestaan aan ouders om mee te denken over de 
invulling van nieuwe rapporten voor alle 
leerlingen van onze school. We willen vanaf het 
nieuwe schooljaar nieuwe rapporten invoeren. 
Een aantal ouders heeft gereageerd. Op vrijdag 
8 februari gaan we om 8.30 uur met deze 
ouders om tafel over wat zij belangrijk vinden 
dat we in de rapporten terugzien. Mochten er 
nog meer ouders aan willen sluiten dan kan dat.  
Geef je alsnog op of loop vrijdag binnen. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiC
cF3hwyiAJm8ERQGn17LsjoCdtE8pmt9fZfhZkjv
PP_DSg/viewform 
 
Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 11 februari vinden de 
adviesgesprekken plaats tussen de leerkracht 
en het kind met zijn/haar ouders. Het 
schooladvies is gebaseerd op 8 jaar 
basisonderwijs. Daarbij tellen behalve de 
resultaten van alle Cito-toetsen zeker ook de 
observaties van de leerkrachten: werkhouding 
en ambities spelen daarbij een belangrijke rol.  
Met het advies kunnen ouders hun kind 
aanmelden bij een door hen gekozen 
VO-school. 
  
De Tijdmachine 
Met wereldoriëntatie werken we de komende 
weken in school aan onderwerpen uit het thema 
Tijdmachine. Binnen dit thema leren de 
kinderen van de groepen  1 t/m 6 alles rond 
Ridders en Kastelen en de groepen 7 en 8 over 
de Azië en Oceanië. 
Leuke onderwerpen ook om thuis met de 
kinderen te bespreken en te horen wat ze 
allemaal al weten. 
De groepen 5 en 6 brengen op 13 februari een 
bezoek aan het kasteel Duurstede in Wijk bij 
Duurstede, waardoor dit onderwerp nog meer 
tot leven komt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Regio ronde Voorleeswedstrijd 
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober 
organiseren we op onze school altijd de 
Voorleeswedstrijd. De kampioen 
vertegenwoordigt vervolgens onze school 
tijdens de regio-ronde. Op 6 februari zal Nieve 
de Klijne tijdens deze ronde voorlezen uit het 
boek Silvester en de brand in IJsselbroek van 
Willeke Brouwer. De regio-ronde wordt 
gehouden in de bibliotheek van Karmac in 
Lienden. 
We wensen Nieve heel veel succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speelleergroep PEUTERRIJK 
 
Voor kinderen van 2 - 4 jaar. Voor meer 
informatie en aanmelding van peuters graag 
contact opnemen met SKLM, 
0344-603087, info@sklm.nl. Of loop even 
binnen bij Peuterrijk. 
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