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Schoolbezoek 

 
Afgelopen woensdag hebben we met het team een school bezocht waar we ideeën op konden doen t.a.v. het meer 

op het eigen niveau begeleiden van elk kind. Door het gebruik van tablets wordt het voor ons steeds meer mogelijk 

om elk kind te bieden wat hij/zij nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. Vanaf volgend schooljaar zal het 

tabletonderwijs worden uitgebreid naar de groepen 4 t/m 8. Daarbij gaan we zeker de balans zoeken tussen het 

werken op de tablet en het praktisch bezig zijn in andere werkvormen waarin we de talenten van kinderen kunnen 

ontwikkelen. 

Afgelopen jaar hebben we ons al verder ontwikkeld in het werken met de vaardigheden van de 21e eeuw. Denk 

daarbij aan het project mediawijsheid. Mediawijsheid zal in het komend schooljaar door het jaar steeds terugkomen 

binnen het bestaande lessenpakket. 

Kinderen worden vanaf volgend schooljaar meer betrokken bij 

hun eigen ontwikkeling door hen mee te laten praten in ouder-

kind-leerkracht gesprekken. Hierdoor maken we de kinderen 

eigenaar van hun eigen leerproces, waardoor de motivatie 

groeit. 

Kinderen van de 21e eeuw moeten worden voorbereid op een 

maatschappij waarin kritisch denken, samenwerken, goed 

communiceren, onderzoekend leren en probleemoplossend 

vermogen belangrijke kernwaarden zijn. We willen als school 

daar graag een goede bijdrage aan leveren. 

Door de organisatie binnen de school aan te passen kunnen we 

nog beter inspelen op de onderwijsbehoefte van kinderen. We 

gaan als team verder brainstormen.  

Dit brainstormen doen we natuurlijk ook met de ouders van de 

medezeggenschapsraad.  

 
 

Hulp gevraagd 

 
Op de woensdag na elke vakantie worden de haren van de kinderen 

gecontroleerd op ongenode gasten. Dit wordt gedaan door een vaste groep 

moeders die langs alle klassen gaat en dit karweitje in ongeveer twee uur kan 
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afronden. Voor deze groep zoeken we een aantal moeders of vaders die mee willen doen met de controle. 

Graag melden bij de leerkracht van uw kind of bij Fenny.  

Ook hierbij geldt: Vele handen maken licht werk.  

 

Verloren/gevonden 

 
Liam Achterbergh uit groep 1 is  zijn Planes beker kwijtgeraakt. Is deze beker misschien per ongeluk in 

een verkeerde rugzak  beland? Zie bijgevoegde afbeelding. De beker van Jesse Jansen is inmiddels 

terecht.  

 
 

Diploma’s 

 

Jurre Hinsenveld uit groep 1 heeft het zwemdiploma A gehaald. Knap gedaan Jurre! 

 

Sybren Talsma uit groep 3 heeft ook zijn zwemdiploma A behaald. Wat een zwemtalent in 

groep 3, van harte gefeliciteerd Sybren! 

Mattis uit groep 6 en Lars uit groep 7 zijn met hun voetbalteam E4 van ON kampioen 

geworden. Gefeliciteerd! 

M 

Nieuws van het kleuterplein 

 

We werken over het thema Bouwen. 

De kinderen mogen materialen meenemen naar school voor de kijktafel, graag voorzien 

van naam. 

 

De moeders van het Kleuterplein kregen voor Moederdag een verwenmiddag 

door de kinderen aangeboden. De verwenmiddag was op twee middagen. De 

kinderen mochten met hun eigen moeder een spelletje doen, ze gaven hun 

moeder een handmassage met lekkere crème, kregen een gezichtsreiniging en 

dronken een kopje ranja en thee.  

Wat was het leuk!!  De foto’s op onze facebookpagina spreken voor zich....  

 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Mij niet gezien!  

Ester 1  

Koning Ahasveros geeft een groot feest. Maar als hij koningin Wasti vraagt om te komen, weigert ze. De koning en 

zijn ministers zijn boos omdat de koningin niet luistert. Ze mag geen koningin meer zijn. 

 

Verhalen: Week 20: 17 t/m 20 mei 2016  

Het feest van de koning, Ester 1:1-9  

Koningin Wasti wil niet komen, Ester 1:10-22 
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Geld voor anderen 

 

Er is in de afgelopen weken €25,78 opgehaald voor ‘Geld voor anderen’. Een mooi bedrag! We willen de kinderen 

van groep 3 en groep 5 een compliment geven. Deze groepen hadden beide meer dan €7,00 meegenomen.  

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

10 mei  Esta Kostwinder groep 1  4 jaar 

  Ashot Balaban  groep 6  11 jaar 

12 mei  Anne Kuiper  groep 7  11 jaar 

  Anouk Smallenbroek groep 8  12 jaar 

14 mei  Tijn Zielman  groep 4  8 jaar 

15 mei  Angelique Hobé  groep 6  10 jaar 

 


