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Nieuwsbrief 5   
 
Vanuit de directie 
 
Team 
Tot op heden gaat het goed met de bemensing in de groepen, ook in geval van ziekte of afwezigheid 
van leerkrachten. Dit vraagt echter best veel organisatie, extra inzet van collega’s die op hun vrije dag 
toch komen werken en creatieve oplossingen. We zullen er onze uiterste best voor blijven doen om dit 
voor elkaar te krijgen zodat uw kind elke dag naar school kan gaan. Omdat ik zie wat er achter de 
schermen voor nodig is, wil ik wel erbij zeggen dat ik dit niet kan garanderen. Als het niet mogelijk 
blijkt om een leerkracht te vinden, hopen we op uw begrip en uw medewerking dat uw kind een dag 
thuis is. We brengen u tijdig op de hoogte in dat geval.  
 
Onderwijs 
Wij oriënteren ons dit jaar op een nieuwe rekenmethode. Er is de afgelopen jaren veel ontwikkeld en 
verbeterd op het gebied van digitaal rekenen, daarin is Snappet niet meer de enige. Wij zien als school 
de kracht van digitaal rekenen. Kinderen krijgen direct feedback zodat we goed kunnen helpen, we 
kunnen persoonlijke werkpakketen maken om te oefenen en kinderen hebben zelf zicht op hun 
voortgang.  
Het sociale klimaat in de groepen heeft ook continu onze aandacht. Afgelopen tijd is er een 
begeleidingstraject geweest in groep 6a wat positieve effecten heeft. Deze kennis en aanpak delen we 
zoveel mogelijk in het team. Ook zullen we, zodra de maatregelen het weer toelaten, hier een 
studiedag aan wijden. Het is van belang dat we kinderen sociale vaardigheden leren om zich te 
ontwikkelen. Het gaat heel vaak goed tussen kinderen, daar zijn we blij mee, kinderen geven over het 
algemeen aan zich fijn te voelen op school. Dat meten we ook. Soms gaat het ook niet goed. Dat is in 
de maatschappij zo, dat is ook op onze school. Dat zijn leer- en oefenmomenten voor kinderen. Wij 
zijn er dan als leerkracht om ze te begeleiden.  
 
Corona 
Wilt u blijven melden als er iemand in het gezin positief is getest? Ook als iemand in uw gezin koorts 
heeft of benauwdheid, blijft het hele gezin thuis. Alleen zo kunnen we de kans op besmettingen  
verkleinen.  
 
Kerst 
Ondanks alle maatregelen hebben we een heel gezellig sinterklaasfeest kunnen vieren, en ook kerst 
wordt een sfeervol feest in de klas. De versiergroep heeft de school weer prachtig versierd, inclusief 
de boom op het pleintje. De OR is helpende hand bij de kerst. Bedankt voor de hulp.  
 
Muziek 
Na de kerstvakantie starten we weer met muziekimpuls. Een 10-weeks project met in samenwerking 
met Cadenza. In alle groepen komen vakleerkrachten muziek lessen verzorgen. Daarnaast heeft groep 
5 het blaaskakenprogramma. 10 weken lang oefenen zij op een instrument. Na die weken kunnen ze al 
leuk muziek maken wat samenkomt in een prachtig concert.  
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Het belang van muziekonderwijs is duidelijk. Muziek activeert beide hersenhelften tegelijk. Dat 
gebeurt nergens anders. Je kunt je inleven, genieten, leren, en samen doen. Muziek verrijkt ons 
onderwijs.  
 
Nieuws van de MR 1 december 
Ook de MR gaat mee met de COVID maatregelen en vergaderen via teams. Dit keer stond het 
leefklimaat m.b.t. de ventilatie van de school op de agenda, waarover alle ouders al informatie hebben 
ontvangen. We hebben gesproken over de huidige stand van zaken m.b.t. de COVID maatregelen en 
wat dit betekent voor de school en onze kinderen. 
Clemens Groot Koerkamp gaat na 7 jaar zitting de MR verlaten. Dit betekent dat bij de start van het 
schooljaar 2021-2022 er een plek vrijkomt in de MR. Zou jij  graag een bijdrage willen leveren aan 
school? Dan kan dit door mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op een fijn en 
leerzaam schoolklimaat voor onze kinderen. Binnenkort ontvangt u hierover informatiebrief. Uiteraard 
mag je alvast aanmelden! 
Heb je interesse maar je hebt vragen aan ons of je wilt eerst graag weten hoe een MR werkt? Het is 
mogelijk om kennis te maken met de MR door bij een van de komende vergaderingen aan te sluiten. 
Hiervoor mag je aanmelden bij een MR lid of bij Carla. Sluit een keer aan of neem gerust contact met 
ons op voor al je vragen! 
Volgende vergader data zijn: 

- Maandag 18 januari 

- Maandag 1 maart 

- Maandag 14 juni 

 

Ilse Meijer 
Clemens Groot Koerkamp 
Carolien Keijzer-Taverne 
 
 
 
 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

18-12-2020 Hele school ’s middags om 12.30 uur vrij 

19-12-2020 t/m 03-
01-2021 

Kerstvakantie 

21-01-2021 Nieuwsbrief 
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