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Een goed begin 
 

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Wij hopen dat u en de 

kinderen een hele fijne zomervakantie hebt gehad.  

Als start van het schooljaar hebben wij de ouderinfo in een nieuw jasje 

gestoken. Een en ander in overeenstemming met de vernieuwde website, 

zodat dit de herkenbaarheid van de school vergroot.  

We beginnen dit schooljaar met de verwachting dat onze inspanningen van 

vorig schooljaar om het onderwijs verder te verbeteren zijn vruchten gaat 

afwerpen. 

U heeft ongetwijfeld in de nieuwsberichten gelezen over het lerarentekort in ons land. 

Ook aan ons personeel werd getrokken, waardoor er op het laatste moment, zelfs in 

de zomervakantie, nog wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit is helaas de realiteit, 

maar biedt ook weer perspectief voor nieuwe teamleden en onze school.  

Wij verwachten met de inspanningen van vorig jaar, waarbij ook het 

begeleidingsteam van BOOR is ingeschakeld, dit schooljaar goed te kunnen 

starten. Het begeleidingsteam zal de leerkrachten ondersteunen met het 

geven van hun instructies. De nieuw aangetrokken leerkrachten zijn gewend 

om op verschillende niveaus instructie te geven, maar in elke klas zitten ook 

kinderen met een individueel hulpplan waardoor het lesgeven op onze school 

meer uitdaging vergt. Daarom deze extra inzet vanuit het begeleidingsteam.  

De afgelopen maanden zijn alle procedures herschreven, is er een 

stappenplan uitgewerkt en hebben alle kinderen, die verrijking nodig hebben, 

al op de eerste schooldag een kant-en-klare verrijkingsmap (verrijking betekent 

niet alleen dat kinderen die meer aankunnen aangepast werk krijgen, maar 

ook kinderen die minder aankunnen krijgen dan aangepast werk). 
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Onze nieuwe collega Frank Peters is naast leerkracht ook ICT-coördinator en zal 

in het najaar extra ICT-les aan de kinderen gaan geven, zodat zij makkelijker 

werkstukken kunnen maken, presenteren en opslaan in de Cloud (waardoor de 

kinderen ook thuis verder kunnen werken).  

Alle collega’s zullen zich via Parro voorstellen, zodat u iets meer weet over de 

leerkracht van uw kind 
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Kalender 
 

Vanaf de eerste week van september is de kalender van de school bijgewerkt 

en u kunt deze in Parro bekijken.  

Alle vakanties en vrije dagen staan erin.  

In die kalender zal de leerkracht ook eventuele uitstapjes en bijzondere 

gebeurtenissen bijhouden voor de groep van uw kind.  De schoolkalender en 

de kalender voor de groep van uw kind is samengevoegd in 1 kalender.  

Onderstaand de schoolkalender voor de maand september.  

September 2019 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11  

Start thema 

Wereld en Zo 

12 13 14 15 

16 17 18 19 

 

20 21 22 

23 24 25 26 

Informatie-

avond 

27 

Sponsorloop/

Goede 

doelenactie 

28 29 

30       

1 

 



 

 

 

Informatieavond 
 

Op donderdag 26 september vindt onze jaarlijkse informatieavond plaats.  

U krijgt dan informatie over het leerjaar, over de school, de 

ouderbetrokkenheid en indien gewenst over de Da Vinci-lessen en Engels.  

Reserveert u deze avond alvast! 

Tenslotte 
 

We zullen de ouderinfo elke 2 weken versturen en de volgende is gepland op 

vrijdag 13 september.   
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