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Beste ouder(s)/ verzorger),

Inmiddels zijn de dagen korter geworden en komt de tijd met alle gezellige feesten er weer aan. 
Sinterklaas is weer in Nederland en zal onze school 5 december bezoeken. Afgelopen zondag zijn een
heel stel ouders in de weer geweest om de school om te toveren in sinterklaasstijl en zijn de
voorbereidingen voor de kerst zelfs ook alweer in volle gang. De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn begonnen met
het inoefenen van de kerstmusical. Er is een groep voor het koor, voor het toneel spelen en voor het
maken van het decor.

Wat gebeurt er verder zoal op school?
De afgelopen week zijn alle leerkrachten gefilmd door de didactisch coach. Er wordt dan voornamelijk
gekeken naar het geven van een instructieles. Deze beelden worden met de leerkrachten besproken en er
worden ook mooie beelden binnen het team met elkaar gedeeld, zodat wij kunnen leren van elkaar (good
practice). Daarnaast zijn juf Yvette en juf Marjon zijn de klassen in geweest om de leerkrachten te
observeren.

Alle leerkrachten hebben ook in een andere groep meegekeken. Doelgericht en vanuit eigen vraagstukken
hebben zij de mogelijkheid gehad om bij een andere collega in de klas mee te kijken. Van het kijken bij
elkaar leer je weer nieuwe dingen die je kunt toepassen in je eigen groep. Het kan dus zijn dat de kinderen
een keer juf Marjon, juf Yvette of juf Ingrid P voor de klas hebben gehad. Dat vonden ze ook wel erg leuk
en voor ons was het leuk om even mee te draaien in een groep om sfeer te proeven en te zien hoe goed
de kinderen al zelfstandig kunnen werken. 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben leerlingenlijsten van Kanvas ingevuld. De leerkrachten van
de groepen 1 t/m 8 ook. Dit zijn lijsten die horen bij onze Kanjertraining. Aan de hand van deze lijsten
kunnen wij de leerlingen goed volgen op sociaal en emotioneel gebied. Deze ingevulde lijsten worden
binnenkort besproken samen met de leerkracht en Marjon (intern begeleider) tijdens groepsbesprekingen.

Afgelopen week hebben wij met taart gevierd dat wij weer ingedeeld zijn in fase 3 (hoogste fase) voor de
cultuurgelden. Onze cultuur coördinatoren (juf Semira en juf Irene) hebben het cultuuronderwijs stevig en
goed staan. Hiervoor hebben wij vanuit de Stadkamer complimenten mogen ontvangen. Dit betekent dat
wij het maximale budget van de cultuurgelden tot onze beschikking krijgen. Deze gelden komen uiteraard
ten goede aan de leerlingen. Om in deze fase te kunnen komen of blijven, moet je aan bepaalde criteria
voldoen. Een compliment aan juf Irene en juf Semira dat zij er zorg voor dragen dat wij daar als school aan
voldoen.

In de ochtend zijn er ook hulpouders op school die komen lezen met groepjes kinderen. De betrokkenheid
van ouders wordt zeer gewaardeerd! De ouderraad is inmiddels uitgebreid en bestaat nu uit 2 vaders en 5
moeders. Bij de MR komt weer een vacature en daarvoor hebben zich twee kandidaten aangemeld. 

Zo heeft u weer even een inkijkje gehad in waar wij mee bezig zijn op school.                                         
Ik wens iedereen een mooie aanloop naar het sinterklaasfeest toe…..vol verwachting klopt ons hart!

Met vriendelijke groet,
Yvette van Haastrecht



MR Verkiezing!
Er hebben zich 2 kandidaten beschikbaar gesteld
voor de MR. Dat betekent dat er binnenkort een
verkiezing zal plaatsvinden. 
Dit zijn de 2 kandidaten: 

Even voorstellen...
Hallo, mijn naam is Jurka Posma. Voor dit schooljaar ben ik als leerplichtambtenaar vanuit
de Gemeente Zwolle verbonden aan de school van uw zoon of dochter.

Scholen zijn in Nederland verplicht om ongeoorloofd verzuim (dit betekent dat een leerling
niet op school is zonder dat hier een geldige reden voor is) te melden bij Leerplicht, los van
de reden. De school kijkt vervolgens wat er aan de hand is en overlegt met de ouders en de
leerling. Als een leerling te vaak afwezig is, schakelt school de leerplichtambtenaar in. 

Echter mag dit ook eerder wanneer u zich als ouder(s)/verzorger(s) zorgen maakt of vragen
heeft over de schoolgang van uw kind. We denken graag met u mee. 
Op de website www.lerenwerkt.nl vindt u hierover meer informatie.

Daarnaast heeft elke school een jeugd- en gezinswerker (maatschappelijk werker). U kunt
onder andere bij hen terecht wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw
kind.

Met vriendelijke groet,
Jurka Posma

Nathalie van den Berg Kelly Sijmons

http://www.lerenwerkt.nl/


Gefeliciteerd 
allemaal!

Geen WiFi code meer
Leerlingen krijgen geen WiFi code meer om
op hun telefoon WiFi te krijgen. Na schooltijd
stonden er steeds vaker groepjes kinderen
rondom ons gebouw om gebruik te maken
van ons internet. Het gedrag was niet altijd
even prettig. Vandaar dat het WiFi
wachtwoord aangepast is en we deze alleen
geven aan bezoekers. Kinderen kunnen op
school op hun chromebook.

VERJAARDAGEN 
  2 nov
  4 nov
  9 nov
13 nov
19 nov
21 nov

      

Linde
Levi
Aiden
Nathan
Jill
Jessey

      

MH 7
MH 8
MH 3/4
MH 1/2
MH 2/3
MH 1/2

      

Agenda
24 nov
25 nov
30 nov

5 dec
7 dec
9 dec  

Schoen zetten
Studiedag onderbouw
Pietencircuit
Basketbaltoernooi gr 7/8
Sintviering (hele dag)
Koffieochtend
Speelgoeddag gr 2/3




