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Kalender NOVEMBER 
2 nov Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
2 nov Start enquête t/m 16 nov 
2 nov Luizencontrole 
3 nov Zakelijke ouderavond 
3 nov Leerlingenraad vergadering 
7 nov Ouders kijken in de klas  

(ma-di-woe) 
14 nov Studiedag alle leerlingen vrij 
15 nov Start nieuw thema: Feesten en 

vieringen 
16 nov Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
23 nov Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
 

 

Kalender DECEMBER 
5 dec Sinterklaas bezoekt onze school 
13 dec College van Bestuur brengt be-

zoek aan school 
22 dec Kerstdiner op school 
23 dec 12:00 uur start Kerstvakantie 

voor alle leerlingen 
26 dec Kerstvakantie t/m 6 jan 
 
 

 

 

Wat vindt u van ons onderwijs? 
We horen graag uw mening over het onderwijs 
op onze school! Begin november, na de herfst-
vakantie, vragen we u daarom een vragenlijst 
in te vullen. De vragen gaan over verschillende 
thema's die spelen binnen het onderwijs op 
onze school. Op hetzelfde moment vragen we 
ook de mening van onze leerlingen, onze me-
dewerkers en de schoolleiding. Zo krijgen we 
vanuit verschillende invalshoeken terug hoe er 
tegen onze school en ons onderwijs aangeke-
ken wordt. Deze informatie helpt ons om terug 
te blikken op de ontwikkeling van het onderwijs 
op onze school en ook bij het zetten van vol-
gende stappen. 

 

 

 

 

Wat kunt u verwachten? Begin november ont-
vangt u een uitnodiging voor het onderzoek in 
uw mailbox. In die mail vindt u de link naar de 
vragenlijst. Houd uw mailbox, maar ook de ‘on-

gewenste mail’ daarom goed in de gaten. Per 
gezin ontvangt u één uitnodiging. De vragen-
lijst kan van 2 tot en met 16 november inge-
vuld worden. We verwachten de resultaten 
van het onderzoek voor de Kerstvakantie met u 
te kunnen delen. 

We horen graag ook uw mening over het on-
derwijs op onze school!  
Kunnen we ook op uw feedback rekenen? 

Leerlingenraad 
Ook dit jaar wordt er een leerlingenraad geko-
zen. Vanaf groep 3 t/m 8 zal per groep 1 leer-
ling vertegenwoordigd zijn in de leerlingenraad.  

Wij vinden het belangrijk op school dat we niet 
alleen over kinderen, maar vooral ook met kin-
deren in gesprek gaan.  
Iedere 6 weken komen we bij elkaar om te pra-
ten over dingen. 

Waar praten we dan eigenlijk over? 
Dit zijn uiteenlopende onderwerpen zoals: 
*  Het schoolplein 
*  De school 
* Thematisch werken 
* Evaluaties van activiteiten 
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* Wat speelt en leeft er op het plein en in de 
klas 
* Waar zijn nog wensen of ideeën vanuit de 
kinderen die we mogelijk kunnen realiseren in 
de school of op het plein 

De leerlingenraad zal zich in de volgende 
nieuwsbrief aan u voorstellen.  

Museumbezoek 
Als afsluiting van het thema Gi-Ga-Groen bren-
gen we met de hele school op 10 november 
een bezoek aan museum Natura Docet in De-
nekamp. Door het doen van groene klusjes 
hebben veel kinderen hun eigen entree bij el-
kaar gespaard.  

Wij zullen deze dag worden gebracht en ge-
haald door een grote touringcar, dit wordt mo-
gelijk gemaakt door de OR. In het museum vol-
gen we een workshop en bekijken we alle 
mooie dingen die daar te zien zijn. We hopen 
op een gezellige dag met elkaar.  

Thematisch werken 
Dinsdag 15 november starten wij met het 
nieuwe thema: Feesten en vieringen.  

We werken tot de kerstvakantie schoolbreed 
over dit thema. In groep 1 t/m 4 zullen we het 
natuurlijk hebben over Sinterklaas en Kerst. In 
de groepen 5 t/m 8 zullen we feesten en vie-
ringen van diverse geloofsovertuigingen, cultu-
ren en landen behandelen. 

Nieuw gezicht  
Van 8 november t/m 28 juni komt Rick Wissink 
bij ons op school stagelopen. Hij is eerste jaars 
onderwijsassistent en komt vanaf het Graaf-
schap College. Hij zal zijn stage gaan lopen in 
groep 5-6 bij juf Marlin en Juf Michelle.  

Iedere dinsdag en woensdag zal hij aanwezig 
zijn bij ons op school.  

Wij wensen hem een fijne stageperiode toe! 

 

Studiedag  
14 november is een studiedag, deze dag zijn 
alle leerlingen vrij. Voor de leerkrachten staat 
deze dag in het teken van ons reken onderwijs. 
Dit is de eerste van 2 studiemomenten dit 
schooljaar en sluit aan bij de ontwikkelingen 
die we in de voorgaande jaren met Gynzy heb-
ben gedaan. Tijdens deze studiedagen wordt 
dieper in gegaan op o.a. wat is onze visie op 
rekenonderwijs, effectieve rekenlessen organi-
seren, omgaan met verschillen en het maken 
van keuzes binnen lessen, leerjaren en leer-
lijnen. Deze cursus wordt begeleid vanuit Ex-
pertis.  

Covid Sectorplannen basisonderwijs 
Het kabinet heeft een lange termijnstrategie 
Covid 19 uitgezet; deze strategie richt zich op 
twee gelijkwaardige doelen:  
1: sociaal-maatschappelijke en economische 
continuïteit en vitaliteit en  
2: toegankelijkheid van de hele zorgketen voor 
iedereen.  
Het kabinet erkent de essentiële functie van 
het onderwijs en zal daarom bij het treffen van 
maatregelen het onderwijs zoveel mogelijk 
ontzien. Zij wil een scholensluiting te allen tijde 
voorkomen, tenzij er een onvoorzien noodsce-
nario van kracht zal gaan.  

Het schoolbestuur en de school moet zich 
voorbereiden om een opleving van het virus en 
daartoe is het sectorplan opgezet. Scholen vul-
len dit nader in, in een draaiboek. Het gaat om 
de invulling van de maatregelen en activiteiten 
op schoolniveau, passend bij de verschillende 
scenario’s:  
Donkergroen: scholen volledig open zonder 
maatregelen  
Groen: scholen volledig open met lichte (basis) 
maatregelen  
Oranje: scholen volledig open met pakket 
maatregelen  
Rood: scholen niet volledig open  

 

 

 



Het kabinet besluit wanneer er wordt opge-
schaald of afgeschaald qua scenario. Scholen 
hebben dan uiterlijk 1 werkweek om de nieuwe 
maatregelen in te voeren. Op dit moment wer-
ken wij aan de invulling van dit draaiboek in 
samenspraak met het bestuur van stichting 
Oponoa en de MR. Zodra het draaiboek is vast-
gesteld, zullen we de informatie delen met alle 
ouders. 

Ouders kijken in de klas 
Maandag 7 (groep 1 t/m 8), dinsdag 8 (groep 1 
t/m 8) en woensdag 9 november (groep 1 t/m 
4) is er voor alle ouders gelegenheid om te ko-
men kijken in de klas naar wat de leerlingen 
allemaal gemaakt en gedaan hebben tijdens 
het thema Gi-GA-Groen. Vanaf 13:45 uur wordt 
u door uw eigen kind kort rondgeleid door de 
klas. 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
In groep 1 zal Ilse Tuitert in no-
vember starten. Zij wordt dan 4 
jaar! Alvast gefeliciteerd en 
welkom bij ons op school!  

 

Tot slot wensen wij iedereen  

 


