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Vooraf
En zo zitten we al in de tweede schoolweek. We
komen al aardig in een ritme. Met elkaar hopen we er
een mooi, gezellig en leerzaam jaar van te maken.
Als team zijn we dit jaar begonnen met woorden uit
psalm 121:

•

•

Ik sla mijn ogen op naar de bergen
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HERE die
hemel en aarde gemaakt heeft.
Een heel nieuw jaar. Dat kan een hele aankijk zijn.
Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen!

•

Speerpunten van dit jaar.
Aan het begin van een nieuw schooljaar maken we
plannen. Waar gaan we aan werken, wat vraagt dit
jaar extra aandacht? Wat gaan we aanpakken om ons
onderwijs nog verder te verbeteren?
Het belangrijkste is natuurlijk dat de kinderen goed
onderwijs krijgen in een veilige omgeving, De basis
moet goed zijn!
Daarnaast willen we dit jaar de volgende onderdelen
aanpakken of invoeren:
• Om het leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8
te verbeteren hebben we een nieuwe
leesmethode aangeschaft. De methode heet:
Karakter. Wekelijks krijgen de kinderen 3 à 4
leeslessen waarin de techniek van het lezen
centraal staat. Daarnaast is er veel aandacht
voor leesplezier.
• In dit schooljaar starten we met het voeren
van kindgesprekken. Drie keer per jaar heeft
de juf of de meester een gesprekje van
ongeveer 10 minuten met elke leerling
individueel. De bedoeling van dit gesprekje is
dat het kind vertelt wat hem/ haar
bezighoudt en zelf meedenkt over wat het
specifiek wil leren. De gedachte hierachter is
dat kinderen zich meer verantwoordelijk
gaan voelen voor hun eigen leerproces als zij
hierover meedenken. Onderzoek heeft
aangetoond dat het de motivatie om te leren
vergroot en dat de betrokkenheid van het
kind toeneemt. Van te voren leggen de

•

leerkrachten uit wat de bedoeling is van het
gesprek.
Dit jaar krijgen de kinderen muziekles van
een vakleerkracht. Juf Gera van Daalen geeft
de eerste helft van het jaar les aan de
groepen 1&2 en 5&6 en de tweede helft van
het jaar aan de groepen 3&4 en 7&8.
Kinderen die meer uitdaging aankunnen,
mogen naar de Cheeta’s. Vorige jaar werkten
we met één groep. Dit jaar starten we met
twee groepen. Een onderbouw en een
bovenbouw groep. Aan deze groepen nemen
ook kinderen van andere SCOB-scholen deel.
Inzet NPO gelden. In de nieuwsbrief van 22
juni 2021 hebben we uitgebreid verteld hoe
we dit geld in gaan zetten. In de bijlage vindt
u nogmaals het stukje wat toen in de
nieuwsbrief stond.
Een goede instructie en alles wat daarmee
samenhangt, vormt het hart van goed onderwijs en zorgt ervoor dat de leerlingen meer
profijt hebben van de lessen. Vorige jaar zijn
we gestart met het geven van lesinstructies
volgens de EDI-methode. (Expliciete directe
instructie) Dit jaar hopen we ons hierin nog
verder te ontwikkelen.

We hebben volop plannen zoals u ziet en we kijken
ernaar uit om aan de slag te gaan met alles wat we
bedacht hebben! Het nieuwe jaar zal (net als altijd)
een schooljaar zijn met verrassingen. Corona brengt
nog steeds onzekerheid met zich mee. Als team zetten we ons ervoor in om de kinderen goed onderwijs
en een fijn schooljaar te geven.
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Startgesprekken

Psalm- en Bijbelrooster

Dinsdag 21 september zijn de startgesprekken. In dit
gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht en
wat meer vertellen over uw kind. Deze gesprekken
zijn voor de ouders waarvan hun kind bij een nieuwe
leerkracht zit Het gaat dus om ouders met kinderen
in groep 3, groep 5, groep 7. Woensdag wordt voor
deze groepen in Parro de gespreksplanner
opengezet. U kunt dan zelf een tijd inplannen.
Vrijdag krijgen deze kinderen een formulier mee met
wat vragen. Zit uw kind niet in groep 3, 5 of 7, maar
wilt u de leerkracht toch nog iets vertellen, dan mag u
zelf binnenlopen om een afspraak te maken.

De oudste kinderen van het gezin hebben vorige
week het Psalm- en Bijbelvertelrooster meegekregen.
In de bijlage sturen we dit rooster nogmaals mee.

Informatieavond groep 3 en groep 8
Zit uw kind in groep 3 of groep 8 dan wordt dit een
heel belangrijk jaar. In groep 3 gaat u kind namelijk
leren lezen en in groep 8 moet er een schoolkeuze
gemaakt worden.
Meester Dirk Jan en Juf Jolanda willen daar graag
meer over vertellen. Daarom is er op dinsdag 21
september een informatieavond voor alle ouders met
kinderen in deze groepen. De avond begint om 19.00
uur.
Zit uw kind in een andere groep dan krijgt het op 22
september de groepsinformatie mee op papier.

Met de bus naar de gymzaal
Op donderdag gaan we weer gymmen in de gymzaal!
Dit betekent dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 op
donderdag gymkleren mogen meebrengen. Graag in
een aparte tas. Het is handig als kinderen op
donderdag gemakkelijke kleding dragen zodat ze
snel kunnen omkleden.

Spaart u weer mee?
Aan het einde van het vorige schooljaar was de
opbrengst van het zendingsgeld: € 277,39.
Als we dit bedrag over 75 leerlingen verdelen en dan
uitgaan van 40 schoolweken dan valt de opbrengst
niet mee! Daarom hebben we besloten om nog een
jaar te sparen voor het zelfde goede doel:

‘Stichting een betere Roemeense wereld’. Deze
stichting heeft een projecthuis in Roemenië waar
allerlei activiteiten worden georganiseerd voor
kinderen die het niet zo breed hebben.
Elke maandagmorgen kan het zendingsgeld
meegebracht worden. Wij snappen dat u niet altijd
kleingeld in huis heeft. U kunt er ook voor kiezen een
wat groter bedrag voor een aantal weken mee te
geven. Wat zou het mooi zijn als we volgen jaar het
drie dubbele kunnen overmaken naar deze mooie
stichting!

Nieuws van de Voorschool
Ook op de voorschool zijn we weer begonnen. Ons
clubje peuters is uitgebreid met Viënna Schonewille.
Welkom! Ze hoort er al helemaal bij!
In het lokaal is een hele verhuizing geweest.
Het speelhuisje is van plaats veranderd en dat bevalt
ons erg goed. We hebben een waterbak in de klas,
gevuld met water en zand. De afgelopen week is er
steeds meer bijgekomen in en rond de waterbak: De
wolken, de zon, maan en sterren. Twee echte
bloemen en een boom. Vogels hebben we al
geknutseld. Vissen zijn nog in aanmaak. Zo voelen en
zien we het verhaal van De schepping.
Juf Lenny is er voorlopig op woensdag en donderdag.
Fijn dat dat mogelijk is, we kennen haar allemaal al.
Mochten er vragen zijn, schroom niet om ze aan ons
te stellen. Tot ziens!

Uitnodiging Kiesgroep

Jaarplanning
Misschien heeft u het al gezien. Sinds vorige week
staat de jaarplanning in de agenda op Parro. Vindt u
het fijner om de planning thuis op te hangen? In de
bijlage vind u een printversie per maand.

Buurtzorg Jong nodigt kinderen uit voor de
Kiesgroep. De Kiesgroep is er voor kinderen met
gescheiden ouders. In 8 bijeenkomsten kunnen
kinderen met elkaar op een speelse en fijne manier
met elkaar praten over alle dingen die hun bezig
kunnen houden als hun ouders gescheiden zijn. In de
bijlage leest u er meer over!

PCB DE RANK

Planning en agenda
Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en vrijdag.
september
21 sept.
21 sept.
22 sept.
oktober
1 okt.
4 okt.
5 okt.
6 okt.
13 okt.

Startgesprekken ouders groep 3,
5 en 7
Informatieavond groep 3&8
19.00 uur.
Groepsnieuws groep 1 t/m 8
(krijgt u per mail)
Juf Gertrude jarig
Dierendag
Nieuwsbrief
Studiedag! Kinderen zijn vrij!
Gebedskring

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar
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