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Ouderavond  
Dinsdag 2 oktober organiseren we een 
ouderavond. We hebben het deze avond 
over verschillende activiteiten die we op 
school organiseren waarbij we jullie ideeën 
vragen en hulp. Voor de volgende activiteiten 
vragen we de input van ouders; 
-Sinterklaas 
-Kerst 
-Carnaval 
-Koningsspelen 
-Pasen 
-Playbackshow 
-Week van het geloof 
We willen dan ook iedereen uitnodigen die 
het leuk vindt om een actieve bijdrage te 
leveren aan deze activiteiten. De avond 
begint met een inloop om 18.30 uur en we 
zullen om 18.45 uur starten. Rond 19.45 uur 
eindigt de ouderavond.  

 Leerlingarena 
Onlangs hebben we een eerste leerlingarena 
gehouden met kinderen uit de bovenbouw. In 
de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen 
hoe zo’n leerlingarena gaat. We hebben de 
kinderen deze keer vragen gesteld als; 
“Als jij een weektaak mag bedenken, wat 
komt er dan sowieso wel op en wat niet, en 
waarom”, “Wat maakt een schooldag een 
fijne dag”, “Wat moet een juf/meester echt 
niet vergeten tijdens een instructie”.  
De antwoorden die de kinderen geven, 
helpen ons bij het nog beter in beeld krijgen 
van de onderwijsbehoeften van de kinderen 
en zo kunnen wij ons onderwijs daarop nog 
beter afstemmen.  
We nemen twee belangrijke punten mee uit 
deze arena.  

1. Kinderen geven aan dat we soms 
teveel uitleg geven over hoe een 
opdracht gemaakt kan worden. 
Wanneer ze iets al vaker hebben 
gedaan, willen ze vooral aan de slag 
kunnen gaan. 

2. Kinderen vinden het prettig wanneer 
er tussen de lessen ruimte is voor 
energizers en wanneer het leren ook 
samen kan gaan met bewegen en 
spel.  

 
 

 
 
 

Rekenen 
Maandag 15 oktober hebben wij een 
studiedag over rekenen. Onder leiding van 
een rekenexpert, Arlette Buter, gaan wij ons 
rekenonderwijs nader onder de loep nemen 
en kijken hoe we nog beter voor ieder kind 
rekenen kunnen aanbieden. Ter 
voorbereiding hierop is zij inmiddels bij alle 
leerkrachten in de les gaan kijken. Zij gaf aan 
erg tevreden te zijn met wat zij in de klassen 
zag, de basis is op de Johannes zeer goed 
op orde. Ook zag zij een sterke doorgaande 
lijn in de manier waarop wij allemaal 
instructie geven. Na de studiedag zal ik in de 
nieuwsbrief schrijven wat we geleerd hebben 
en wat de kinderen daar van gaan merken. 
 

Leesbevordering 
Dat leren lezen belangrijk is, weten we 
allemaal. Het vergroot de woordenschat 
enorm. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen die 
elke dag een kwartier lezen, 1000 nieuwe 
woorden kan leren per jaar. Lezen is van 
groot belang voor de ontwikkeling van elk 
kind. Ook thuis lezen helpt geweldig. Om het 
lezen te bevorderen worden er jaarlijks in 
Nederland verschillende  activiteiten 
georganiseerd. De bekende 
Kinderboekenweek is daar één van. Ook wij 
vieren de Kinderboekenweek. Het thema dit 
jaar is vriendschap. De komende week wordt 
er in alle groepen gewerkt met nieuw 
aangeschafte boeken over vriendschap.   
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Er wordt ook een schimmenspel opgevoerd 
voor de kinderen door de leerkrachten aan 
de hand van het boek: ‘Johannes de parkiet’.  
De kinderen krijgen ook allemaal een parkiet 
mee om thuis te versieren.  
Het is leuk om met uw kind over vriendschap 
te praten. Wat is dat eigenlijk? Hoe merk je 
dat? Hebben grote mensen ook vrienden?  
Het uitgeknipte en versierde parkietje mag 
daarna weer mee naar school om daar 
opgehangen te worden. Wij vinden het leuk 
om samen met u de Kinderboekenweek 
invulling te geven.  

 
Leerlingenzorg 
In de school zijn vele mensen werkzaam om 
elk kind de beste zorg te kunnen bieden. In 
de school werken met verschillende externe 
partners samen. Onder andere het 
buurtteam en de kinderoefentherapeut. 
Hieronder stellen zij zich voor en vertellen 
waarbij zij kunnen helpen.  
 

Buurtteam 
 
Beste ouders, 
Mijn naam is Barend Smit, werkzaam voor 
het Buurtteam en dit schooljaar heb ik de 
plek van Jaimy Lammers ingenomen. Samen 
met Tessa van Leijen zit ik iedere 
vrijdagochtend van 08:15 tot 09:15 uur in het 
schoolgebouw klaar voor vragen van ouders, 
leerkrachten of kinderen zelf. U kunt ons 
vinden in de lerarenkamer of op het 
schoolplein. U hoef geen afspraak te maken, 

u kunt gewoon binnenlopen of ons even 
aanschieten.  
Geen vraag is te gek, samen kunnen we 
kijken waar u het beste met uw vraag terecht 
kan. 
 
Groeten Barend en Tessa.  

 
 
 
 
 
 

 
Kinderoefentherapie op school 
Elke maandag is Jessica Teunissen, 
kinderoefentherapeut bij Beter Bewegen 
(kinder)oefentherapie, aanwezig 
op school. Jessica helpt 
kinderen met problemen in de 
motorische ontwikkeling. 
 
Heeft uw kind: 

- Moeite met gym? Is uw kind hier 

onzeker of angstig over? Of 

motorisch wat onhandig? 

- Moeite met de fijne motoriek? 

(knutselen/ knippen/ veterstrikken) 

- Moeite met schrijven? (slecht 

leesbaar/ schrijft groot/ schrijft 

verkrampt/ pijn in de handen/ moeite 

met de pengreep)   

 

Mogelijk kan kinderoefentherapie hierbij 
helpen.Wilt u informatie over 
kinderoefentherapie? Vraag ernaar bij de 
leerkracht of de IB ‘er, loop even binnen, mail 
naar Jessica@beter-bewegen.com of kijk 
voor meer informatie op www.beter-
bewegen.com. 

 
 
 
Jarigen  
De kinderen die jarig zijn geweest in de 
zomervakantie, willen we ook nog via deze 
weg feliciteren.  
1 oktober Rayan uit groep 6 
  Petie uit groep 7 
2 oktober Fontein uit groep 7 
3 oktober Selin uit groep 6 
4 oktober Jodi uit groep 6 
6 oktober Haris uit groep 7 
7 oktober Beppie uit groep 3 
9 oktober Anthony uit groep 4 
10 oktober Arda uit groep 7 
11 oktober Raffy uit groep 7 
14 oktober Ryan uit groep 4 
16 oktober Leon uit groep 1/2A 
19 oktober Ali uit groep 1/2B 
24 oktober Dylano uit groep 1/2B 
27 oktober Feline uit groep 1/2A 

Alvast van harte gefeliciteerd! 
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